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Introduksjon 

 

Emnet EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag tas av studenter i siste studieår på studieprogrammet 
Eiendomsfag ved Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap 
(UMB). 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 2012 ble avholdt i Hordaland i perioden 27. august – 31. august, hvor 
teamet var jordskifte. Studentene ble inndelt i fem grupper som studerte hver sin konkrete 
jordskiftesak. Alle sakene var avsluttet. Sakene var på forhånd plukket ut av emneansvarlige 
lærere, i samarbeid med Nord- og Midhordland jordskifterett og Gulating jordskifteoverrett. 
Tema for sakene var bruksordning og felles tiltak. To saker omhandler småkraftutbygging i 
elv (Oma Ytre og Sæterdal), to saker omhandler felles veg (Fjellsende og Lyssand), mens den 
siste saken er en bruksordning i et havneområde (Gauksheim). Gruppene valgte selv hvilke 
problemstillinger de ville fokusere på i arbeidet med rapporten. 

Vi ønsker å rette en stor takk til Nord- og Midhordland jordskifterett, særlig til 
jordskifterettsleder Vidar Bergtun, jordskiftedommer Olav Bruflot og jordskiftedommer 
Kristin Lande 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 også 
takke jordskifteoverdommer Per Kåre Sky som bidrog i tilretteleggingen av kurset.  

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 2012 

Einar Hegstad og Øystein Bjerva, emneansvarlige UMB 
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FORORD 

 

Dette er en semesteroppgave i EIE 304 Feltarbeid i eiendomsfag, høsten 2012. Gruppen besto 

av Mari Reiten, Michelle Andersson, Eirin B. Bø og Jeanette N. De Geus, som alle går 5. året 

Master i Eiendom ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap, UMB. 

Hensikten med dette emnet har vært å få innsikt i de ulike prosessene i en jordskiftesak samt 

hvordan jordskiftet foregår. I tillegg skal studentene få en innføring i hvordan man i praktisk 

utfører eiendomsfaglig datainnsamling gjennom observasjon, intervju, dokumentstudier samt 

lager analyser på grunnlag av denne informasjonen. 

Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i en konkret jordskiftesak fra Nord- og Midhordland 

jordskifterett, og er basert på partsintervjuer, befaring av området, intervju med 

jordskiftedommer og jordskifteoverrettsdommer samt ansatte i kommunen. Alle dokumentene 

fra saken ble gjort tilgjengelig hos jordskifteretten for bruk i denne oppgaven. 

Kurset har vært spennende og lærerikt og har gitt et verdifullt og godt innblikk i hvordan en 

jordskiftesak foregår, hvordan ulike parter kan ha ulik oppfatning av saken og problemene i 

saken, samt hvilke utfordringer jordskifteretten står ovenfor i sitt arbeid. 

Gruppa ønsker å takke jordskifteretten i Nord- og Midhordland for tilrettelegging, 

informasjon og tilgang til arbeidsplass, samt jordskiftedommer Olav Bruflot og 

jordskifteoverrettsdommer Per Kåre Sky for veiledning og innføring i saken. I tillegg rettes en 

takk til Austevoll kommune v/ordfører Helge Njåstad og leder av offentleg servicekontor Lars 

Erling Horgen for informasjon om saken samt planarbeid i området. Gruppa takker også 

parter i saken samt advokater som har representert parter i saken for at de tok seg tid til å stille 

opp til intervju og å fortelle sine sider av saken. Til slutt en takk til emneansvarlige Øystein 

Bjerva og Einar Hegstad ved UMB for god veiledning både under feltarbeidet og under 

arbeidet med denne rapporten.  
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KAPITTEL 1: INNLEDNING

Denne rapporten er en obligatorisk del av emnet EIE 304 Feltarbeid i eiendomsfag ved UMB. 

Den baserer seg på et feltkurs i Hordaland som foregikk fra 27.

rapporten er en konkret jordskiftesak fra j

I dette kapittelet vil vi gi en innledende presentasjon av

valgt å belyse i saken, samt hvilken metode vi har brukt for datainnsamling.

 

1.1 INNLEDENDE PRESENTASJON AV SAKEN

Jordskiftesaken 1200-2005-0004 ble 

2005. Saken fant sted på Gauksheim, i Austevoll kommune, ca. 60 km sørvest for Bergen.

 

Saken ble ferdigstilt i 2011 etter behandling både i jordskifterett, jordskifteoverrett og 

lagmannsrett. Den ble i utgangspunktet krevd som en oppløsning av et sameie i et 

Figur 1: Austevoll kommune og Gauksheim
plassering. (Basert på kart fra Google.com)
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Saken ble ferdigstilt i 2011 etter behandling både i jordskifterett, jordskifteoverrett og 
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Denne rapporten er en obligatorisk del av emnet EIE 304 Feltarbeid i eiendomsfag ved UMB. 
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havneområde, men også for å avklare uklare grenser, eiendomsforhold på land og bruks

til båtplasser i havneområdet. Saken ble krevd av grunneierne i fellesskap. Underveis i saken 

oppsto flere nye tvister, blant annet knyttet til en ulovlig utlagt flytebrygge som ble hevdet å 

krenke tilflotsretten til to naust, dvs. muligheten for 

oppsto en tvist om hvorvidt en persons naust var bygget på en annen parts eiendom samt en 

uenighet rundt størrelsen på et evt. vederlag for kjøp av grunnen under dette naustet. 

Saken vil bli presentert nærmere 

Figur 2: Oversikt over saksfeltet, Gauksheimvika. 
maps) 

eiendomsfag - Gauksheim 

havneområde, men også for å avklare uklare grenser, eiendomsforhold på land og bruks

til båtplasser i havneområdet. Saken ble krevd av grunneierne i fellesskap. Underveis i saken 

oppsto flere nye tvister, blant annet knyttet til en ulovlig utlagt flytebrygge som ble hevdet å 

krenke tilflotsretten til to naust, dvs. muligheten for tilkomst til naustet sitt fra sjøen. I tillegg 

oppsto en tvist om hvorvidt en persons naust var bygget på en annen parts eiendom samt en 

uenighet rundt størrelsen på et evt. vederlag for kjøp av grunnen under dette naustet. 

presentert nærmere i kapittel 3. 
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havneområde, men også for å avklare uklare grenser, eiendomsforhold på land og bruksretter 

til båtplasser i havneområdet. Saken ble krevd av grunneierne i fellesskap. Underveis i saken 

oppsto flere nye tvister, blant annet knyttet til en ulovlig utlagt flytebrygge som ble hevdet å 
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oppsto en tvist om hvorvidt en persons naust var bygget på en annen parts eiendom samt en 

uenighet rundt størrelsen på et evt. vederlag for kjøp av grunnen under dette naustet.  
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1.2 PROBLEMSTILLING 

Denne rapporten vil ha som hovedproblemstilling å gjøre rede for jordskiftesaken Gauksheim 

og å belyse denne fra flere sider. Dette vil gjøres gjennom flere underproblemstillinger. Dette 

var en kompleks sak, og gruppa har valgt de problemstillingene som ble ansett som de 

viktigste og mest interessante i saken. 

Da gruppa leste rettsbøkene og saksmappa fra jordskifteretten oppsto det fort flere mulige 

problemstillinger som kunne være aktuelle for gruppa å ta tak i. Saken ble krevd som 

oppløsning av et sameie, jf. vedlegg 1, men jordskifteretten valgte å gå for en bruksordning 

fremfor oppløsning. Gruppa ønsket å finne ut av hvilken vurdering som var lagt til grunn for å 

gå bort fra partenes krav i akkurat denne saken. En del av partene ga i tillegg under 

intervjuene uttrykk for at de ønsket at jordskifteretten hadde tatt adkomstveien inn i 

skiftefeltet og avklarte evt. bruksrett til og adkomst til og fra denne. Gruppa ville undersøke 

hvorfor veien ikke ble tatt inn når det var såpass mye konflikt rundt bruken av denne. Den 

utløsende faktor til at jordskiftet ble krevd var en flytebrygge som ble ulovlig lagt ut i 

havneområdet på Gauksheim. Da jordskifteretten vedtok sin skifteplan, var flytebrygga tegnet 

inn i denne planen, uten at den var godkjent fra kommunens side først. Kommunen opplyste 

gruppen om at de ikke var involvert i saken og hadde lite til ingen kontakt med 

jordskifteretten. Gruppa har ønsket å se på hvilket forhold jordskifteretten har til 

forvaltningsorganene og hvordan prosessen ble håndtert. 

Problemstillingene kan da formuleres slik: 

- Hvilken vurdering legger jordskifteretten til grunn når de velger bruksordning 

fremfor oppløsning av sameie? 

 
- Hvorfor ble ikke adkomstveien tatt med i skifteplanen? 

 
- På hvilket grunnlag valgte jordskifteretten å ta flytebrygga inn i skifteplanen før 

det forelå et offentlig vedtak? 

 

Andre temaer i saken som gruppa kunne gjort en vurdering rundt kan være jordskifterettens 

vurderinger rundt verdien av naustretter i strandsonen i forhold til båtplasser i flytebrygge. 

Som kompensasjon for tapt tilflotsrett og strandlinje ble en av partene i saken tilkjent tre 

båtplasser i flytebrygga og det kan stilles spørsmål ved om dette er verdier som kan 
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sammenlignes. Man kunne også sett på selve jordskifteprosessen fra kravet kom inn til 

avslutning av saken, særlig med tanke på tidsbruk. Mange parter følte at saken tok alt for lang 

tid. Disse temaene kommer ikke til å gås grundig inn på i denne rapporten. 

 

1.3 METODE 

Her vil vi forklare hvordan vi har tatt for oss saken, hvilken metode vi har valgt for å arbeide 

på en effektiv, reflekterende og kritisk måte for å produsere en forskningsbasert oppgave. 

Kvalitativ vs. kvantitativ metode 

En kvalitativ metode for innsamling av informasjon vil si at man henter inn informasjon ved å 

gå dypt inn i stoffet og å hente ut så mye informasjon som mulig fra et begrenset antall 

respondenter. Man undersøker hvilken mening hendelser og erfaringer har for de som 

opplever dem, og arbeidet foregår gjennom for eksempel intervju eller observasjon. 

Kvantitative metoder, derimot, er metoder som befatter seg med tall og det som er målbart, og 

resultatene fremstilles ofte i tabeller eller grafer (Wikipedia, 2012a) 

Det ble tidlig klart at en kvalitativ metode ville være måten å gå frem på med denne 

rapporten. Det var ønskelig å høre særlig hva partenes egne meninger og opplevelser var rundt 

jordskiftesaken. Observasjon var også en god mulighet for innsamling av data, i vårt tilfelle 

ble det å gjøre en befaring på området sammen med dommeren i første runde av saken, og 

også senere på egen hånd. I tillegg brukte vi dokumentstudier da vi gjennomleste 

saksmappene fra de ulike rettsinstansene. Disse saksmappene ble gjort tilgjengelige på 

jordskifterettens kontor i Bergen. 

Deltakere 

Gjennom problemstillingene ble det klart hvilke parter som var de viktigste å intervjue. I 

denne saken var det mange aktuelle informanter, blant andre partene i saken (11 eiendommer 

ble berørt av skiftet, i tillegg til to parter med bruksretter), ansatte i kommunen, advokatene 

som representerte noen av partene i saken i tillegg til dommere i jordskifteretten og 

jordskifteoverretten. Kystverket, samt hytteeierne som bor på stedet i dag kunne også vært 

aktuelle, da de hadde interesser i området både før og under saken. 

Gruppa valgte å prøve å kontakte de partene som var involvert i kravet om jordskiftet for å få 

en bred nok oppfatning av saken, i tillegg til de partene som var med i tvister underveis i 
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saken, og gjennomførte intervjuer med 8 parter. I tillegg intervjuet gruppa to ansatte i 

Austevoll kommune (ordføreren og leder av offentleg servicekontor), to advokater og 

dommerne i jordskifteretten og jordskifteoverretten. 

Begrunnelse for utvalget 

Det var på forhånd sendt ut et informasjonsbrev til utvalgte parter i saken, der det ble gjort 

rede for hensikten med skrivingen av rapporten, og det ble varslet at studentene ved UMB 

kunne komme til å ta kontakt for et intervju, jf. vedlegg 2. Disse valgte vi å kontakte, i tillegg 

til at det ble gjort en gjennomtenkt utvelgelse av andre respondenter gruppa mente ville tilføre 

den informasjonen vi anså som verdifull for å kunne svare på problemstillingene gruppa stilte. 

Fremgangsmåte 

For å kunne gjennomføre intervjuene på en effektiv og informativ måte ble det på forhånd 

utarbeidet en intervjuguide, jf. vedlegg 3. Dette kan sammenlignes med et spørreskjema, men 

uten at man gir respondenten svaralternativer. Man oppfordrer til en samtale med åpne, ikke 

ledende, spørsmål, og bruker spørsmålene i intervjuguiden mer som en hjelp til å holde 

samtalen i gang samt styre den dit man ønsker dersom den skulle spore av. I tillegg kan man 

bruke spørsmålene for å få respondenten til å komme med mer utfyllende informasjon. 

Intervjuguiden består av spørsmål gruppa ønsket å få svar på, men ble noe endret fra intervju 

til intervju, da noen parter var involvert i ulike undertvister i saken, i tillegg til den 

opprinnelige jordskiftesaken. For gruppa var det viktig at respondentene fikk fortelle mest 

mulig uten at samtalen ble styrt, slik at informasjonen som ble gitt var mest mulig autentisk, 

dvs. ikke et resultat av et for ledende spørsmål. Samtidig var intervjuguiden en god hjelp for å 

hindre at samtalen skulle stoppe opp eller skli helt ut. 

På forhånd hadde gruppa bestemt at partene i saken burde intervjues hver for seg. I en sak 

som denne, hvor det var vært mye konflikt og mye følelser involvert, er det lett å bli påvirket 

av andres meninger. I tillegg kunne man tenke seg, konfliktnivået tatt i betraktning, at partene 

ville unnlate å dele evt. sensitiv informasjon dersom man skulle intervjuet partene i et allmøte 

eller liknende. På forhånd fikk både partene i saken og de andre respondentene forklart at 

gruppa ikke skulle skrive rapporten på vegne av noen av de involverte i saken, og at rapporten 

var en del av undervisningsopplegget ved UMB. De respondentene som ønsket det, fikk tilbud 

om gjennomlesing av oppgaven før innlevering. For at de skulle føle seg komfortable i 

intervjusituasjonen fikk de selv velge møtested. Enkelte ønsket å ta oss i mot hjemme hos seg 

selv, mens andre ville møte på ”nøytral grunn”. Det var viktig at respondentene skulle kunne 
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snakke fritt og uhemmet, og gruppa avtalte på forhånd hvem som skulle stå for å stille 

spørsmål, hvem som skulle notere og hvem som evt. skulle supplere intervjueren dersom det 

skulle bli nødvendig. Alle intervjuene ble tatt opp, etter at gruppa hadde fått tillatelse til det av 

respondentene. Siden gruppemedlemmene er uten tilknytning til saken ble det vurdert som lite 

sannsynlig at respondentene skulle unnlate å dele informasjon eller modifisere den 

informasjonen han/hun delte. 

Gruppa følte at intervjuene var produktive og effektive måter å få en forståelse av saken på. 

Respondentene hadde mye å dele, mange følelser og mange sprikende oppfatninger av 

elementer i saken. Flere var på forhånd skeptiske til hensikten med intervjuet og hva 

informasjonen skulle brukes til, men da gruppa fikk forklart bakgrunnen for vårt arbeid 

opplevde vi at respondentene var positive til å delta. Så godt som alle partene i saken bidro 

med verdifull informasjon som det er vanskelig å lese ut av saksmappa og rettsbøkene, og 

deres subjektive meninger ga en verdifull kontrast til beskrivelsen i rettsbøkene til 

jordskifteretten. 

 

1.4 OPPBYGGING AV OPPGAVEN 
Oppgaven er delt inn i seks kapitler, der kapittel én er innledningen. Her har vi gitt en 

innføring i problemstillinger, hva tema for rapporten er, metoden vi har benyttet samt en kort 

beskrivelse av saken. 

Kapittel to består av presentasjon av teorien som er brukt i rapporten. Dette vil være en 

gjennomgang av jordskiftelovens aktuelle paragrafer når det gjelder å fremme jordskifte og de 

ulike paragrafer som er benyttet i denne sakens gang. I tillegg presenteres aktuell litteratur 

som kan brukes for å svare på problemstillingene i innledningen. 

I kapittel tre presenteres empirien vår, dvs. resultatet av feltarbeidet i Bergen. I tillegg 

presenterer vi jordskiftesaken mer inngående, blant annet området saken foregikk i, 

bakgrunnen for jordskiftesaken, partene, samt saksgangen i de ulike instanser. 

Kapittel fire er drøfting av problemstillingene på bakgrunn av det vi har presentert i de tre 

foregående kapitlene. 

Kapittel fem er gruppas avsluttende refleksjoner over saken og vår egen rapport. Her kommer 

våre egne betraktninger rundt saken og etterord fra gruppa.  
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KAPITTEL 2: TEORI 

I dette kapittelet vil vi gjøre rede for de institusjonelle rammevilkårene som ligger til grunn 

for denne jordskiftesaken. Dette vil være hovedvilkårene for jordskifte i jordskifteloven §§ 1 

og 3 bokstav a, samt hjemmelen for oppløsning av sameie i § 2 bokstav a og for bruksordning 

i § 2 bokstav c. Vi vil også komme inn på rettens rammer for å vurdere bruksordning fremfor 

oppløsning av sameie. Til slutt vil vi komme inn på fremgangsmåten for å få anlagt en 

flytebrygge etter plan- og bygningsloven og også jordskifterettens forhold til forvaltningen. 

 

2.1 HOVEDVILKÅRENE FOR Å HOLDE ET JORDSKIFTE 

Etter jordskifteloven § 14 er det første jordskifteretten skal gjøre å vurdere om et krav om 

jordskifte skal tas opp til behandling som jordskifte. For at et jordskiftekrav skal kunne 

fremmes må tre hovedvilkår være oppfylt. Disse finner vi i §§ 1, 2 og 3 bokstav a. Dette er 

kravet om utjenlige eiendommer, jf. § 1, at det må finnes virkemidler for å reparere disse, jf. § 

2 og at eiendommene ikke skal påføres tap, jf. § 3 bokstav a.  

Hovedvilkåret og selve utgangspunktet for en jordskiftesak finner vi i § 1. Paragrafen er delt i 

to ledd. Første ledd sier at det er eiendommer som er vanskelige å nytte ut på en tjenlig måte 

etter tid og tilhøve, som kan legges under jordskifte. Dette gjelder eiendommene slik de er i 

dag, sett i forhold til aktuelle driftsformer og utnyttingsmåter. Andre ledd åpner for at 

eiendommer som en gang i fremtiden vil bli vanskelige å nytte ut også kan legges under 

jordskifte. Dette er aktuelt ved fremtidig utbygging og vern. I sin artikkel «Avgjerd om 

fremme av jordskiftesak» kommer Magne Reiten (Reiten 2009) inn på utfordringer som kan 

oppstå ved vurderingen av om en eiendom er tjenlig etter dagens tilhøve. Blant annet hvem 

denne vurderingen skal rette seg mot, og om det er dagens eier eller en fremtidig eiers syn 

som skal legges til grunn. Hovedregelen er at denne vurderingen skal være objektiv. Et aspekt 

ved vurderingen av denne bestemmelsen er hva slags utnyttelsesform som skal legges til 

grunn. Jordskifteretten må også her gjøre en objektiv vurdering på hva som er påregnelig i 

området. 

Det andre hovedvilkåret for å ta opp et krav som jordskiftesak er at de utjenlige 

eiendomsforholdene etter jordskifteloven § 1 skal kunne gjøres bedre ved bruk av virkemidler 

i § 2. De virkemidlene som jordskifteretten kan bruke er i hovedsak hjemlet i jordskifteloven 

§ 2 bokstaver a til i. Magne Reiten påpeker her at jordskifteretten i sammenheng med 
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fremming av saken må ha tatt stilling til om det finnes tilgjengelige virkemiddel som kan løse 

problemet. Retten må gjøre en konkret vurdering av de tilgjengelige virkemidlene i forhold til 

hver enkelt eiendom som er involvert i jordskiftet. Det er stor forskjell på virkemidlene og 

virkningene kan være forskjellige fra eiendom til eiendom. Dette er derfor en viktig 

vurdering. 

Jordskifteloven § 3 bokstav a er en viktig bestemmelse for å sikre partene i en jordskiftesak 

rettssikkerhet. Regelen skal sikre partene i de rettsendrende sakene mot at de skal få en 

løsning etter jordskiftet som totalt sett er dårligere enn den de hadde før jordskiftet. Etter 

denne bestemmelsen kan ikke et jordskifte fremmes dersom kostnadene og ulempene blir 

større enn nytten for den enkelte eiendom. Den nytten hver eiendom har av et jordskifte kalles 

skiftenytten og relaterer seg til den forbedringene eiendommen får som følge av jordskiftet. 

Denne skal være minst like stor som kostnadene. Dette betyr at det ikke er noe krav at 

eiendommen skal ha positiv nytte. Det er tilstrekkelig at de ikke blir påført noe tap. Derfor 

blir § 3 bokstav a ofte kalt ”ikke-tapsgarantien”. Dette medfører at hele skiftefeltet skal ha 

positiv nytte. Garantien mot tap er individuell og knyttes direkte opp mot den enkelte eiendom 

som omfattes av jordskiftet. Magne Reiten kommer videre inn på nytten i artikkelen sin og 

sier at denne kan ha mange former, slik som å få teigene samlet slik at eiendommen kan 

drives lettere med mindre kostnader og arbeidsinnsats. Andre former for nytte kan være å få 

tilgang til ressurser som i dag ikke lar seg utnytte på grunn av dårlige samarbeidsforhold og 

organisering. Han påpeker også at nytten gjerne er satt sammen av økonomiske og ikke-

økonomiske forhold som totalt sett gjør det tjenlig å gjennomføre et jordskifte, selv om dette 

er et omdiskutert tema.  

Når loven derimot bruker både kostnader og ulemper åpner det for en mer ikke-økonomisk 

vurdering. Med kostnadene i denne bestemmelsen menes de som følger av jordskiftet, som for 

eksempel pålagte investeringer og kostnader med selve saken. Det er også en kostnad og en 

klar ulempe for en eiendom hvis den får en mer uhensiktsmessig løsning, som for eksempel 

lengre driftsvei. Det kan være store kostnader ved et jordskifte, men som ikke skal regnes med 

som kostnader etter § 3 bokstav a, slik som kostnader med å klarlegge rettsforhold. Kostnader 

som skal tas med i kostnadsvurderingene er de rene jordskiftekostnadene i sammenheng med 

rettens behandling av saken, jf. jordskifteloven § 74. Reiten påpeker at det også her dukker 

opp utfordringer ved vurderingen av nytten. Også her skal retten legge til grunn en objektiv 

betraktning av hva som er nytten av et jordskifte. Enkelte ganger må jordskifteretten se på 

eiendommen og den enkelte eier under ett. Dette ved for eksempel felles tiltak som vil 
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medføre store kostnader på den enkelte part. Her må jordskifteretten vurdere om den enkelte 

eier har betalingsevne, jf. jordskifteloven § 42 andre ledd. 

Vurderingen av disse hovedvilkårene skal være oppfylt ved fremme av saken. Jordskifteretten 

må altså konkret se for en løsning som oppfyller jordskifteloven § 3 bokstav a. Det er 

selvfølgelig viktig at også sluttresultatet oppfyller vilkåret. Det står ikke i loven, men man må 

forstå det slik at hovedvilkårene må være oppfylt gjennom hele saken. Det er likevel en liten 

forskjell ved vurderingen av nytte ved fremme av saken og ved avslutningen av saken. Ved 

fremme av saken kan ikke jordskifteretten legge til grunn at manglende nytte kan gjøres opp 

ved penger. For å få til en mest mulig tjenlig løsning og fornuftig skifteplan har 

jordskifteretten en viss mulighet til å bruke penger. Dette hører med til unntakene. 

 

2.2 OPPLØSNING AV SAMEIE 

Der grunn og rettigheter ligger i sameie mellom flere eiendommer, kan jordskifteretten med 

hjemmel i jordskifteloven § 2 bokstav a løse opp hele sameiet eller en del av denne slik at 

hver eier blir eneeier til et areal som tilsvarer eiendommens andel i sameiet. Virkemiddelet i § 

2 bokstav a gjelder for realsameier. Jordskifteretten har også mulighet til å dele opp 

personlige sameier med hjemmel i § 2 bokstav g. På denne måten kan hver eier få nye 

muligheter til å bruke sin eiendom ved at de får full rådighet over sin del av arealet. Det 

aktuelle i denne saken vil være § 2 bokstav a. 

Et sameie kan være en krevende eieform som kan by på utfordringer. Utgangspunktet for et 

krav om oppløsning av et sameie er gjerne at sameierne som er avhengige av hverandre ikke 

klarer å utnytte de felles ressursene sammen og at arealene derfor blir liggende unyttet. Anne 

Katrine Laskemoen skriver i sin masteroppgave (Laskemoen 2011) om sosiale effekter ved 

oppløsning av sameie og dennes form for nytte og ulemper etter jordskifteloven § 3 bokstav a. 

Hun påpeker avhengigheten mellom sameierne og at for å kunne utnytte området maksimalt 

er de tvunget til å arbeide sammen. Ettersom bruksbehovene og mulighetene endrer seg over 

tid, kan det utvikle seg behov for, og ønsker om forandring eller utvikling av området. Mange 

kan derfor ønske seg ut av sameie og inn i eneeie. Det å få utlagt et eget areal i sameieområdet 

som man kan råde over på egenhånd er, i følge Laskemoen, fristende og i mange tilfeller mer i 

takt med nåtidens eiendomsutnyttelse. Det å kreve en sak for jordskifteretten kan oppleves 

ressurskrevende og konfliktfylt siden dette utfordrer relasjonene mellom sameierne.  

Laskemoen fant ut gjennom sine undersøkelser at sosiale effekter slo ut som både positive og 
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negative, men at flertallet opplevde sosiale effekter som negative. Flertallet av respondentene 

mente at fremming av saken hadde en negativ virkning på dem, siden dette førte til en knekk i 

de sosiale relasjonene mellom sameierne. (Laskemoen 2011, s. 96) Hun påpeker videre at 

jordskiftesaker naturlig nok kan være vanskelige mens de pågår, men at sakene på sikt vil 

kunne gi positive sosiale effekter. 

 

2.3 BRUKSORDNING 

Bruksordning kan gis i et område der det er rettslig grunnet sambruk som f.eks. sameie og 

bruksretter, jf. jordskifteloven § 2 bokstav c nr 1 (det rettslige fellesskap) eller der det ikke er 

rettslig grunnet sambruk, men at eiendomsforholdene gjør at eiendommene vil bli vanskelig å 

utnytte. Det må her foreligge særlig grunner, jf. § 2 c nr 2 (det geografiske fellesskap). 

Bruksordning er et alternativ fremfor å løse opp sameier. Ved en bruksordning blir ikke 

eiendoms- og rettighetsforholdene endret, men jordskifteretten gir regler for bruk og drift av 

eiendommene og rettighetene. 

Hva jordskifteretten kan lage bruksordninger om finner vi i jordskifteloven §§ 33-35. Dette 

må igjen sees i sammenheng med jordskifteloven §§ 1 og 3 bokstav a.  

 

2.4 BRUKSORDNING VS. OPPLØSNING AV SAMEIE 

Med samfunnsutviklingen har reglene om bruksordning blitt tilpasset flere ganger, men 

formålet har vært å ha et viktig virkemiddel til å tilpasse eiendomsforholdene etter tid og 

tilhøve. (Austenå og Øvstedal 2000, s. 189) Bruksordning er som sagt et alternativ til 

oppløsning av sameie og jordskiftelovens prioriteringer mellom disse virkemidlene har variert 

gjennom tidene. I loven av 1882 skulle bruksordning i jordsameie først brukes når deling helt 

eller delvis ble nektet som utjenlig. Ved loven av 1950 ble dette snudd slik at bruksordning 

skulle prioriteres før deling. I loven av 1979 er disse to virkemidlene nå likestilt, slik at 

jordskifteretten kan bruke det de finner som mest hensiktsmessig. Vi finner imidlertid en 

bestemmelse i jordskifteloven § 26 andre ledd som gjelder for sameier i fjellstrøk over 

barskoggrensa; her skal ikke sameier deles uten av at jordskifteretten ved enighet finner dette 

mer tjenlig enn bruksordning. Den gjeldende loven har i følge Austenå og Øvstedal (2000) 

ført til at vi har fått flere løsninger for å få til en mer tjenlig arealbruk og eiendomsforhold: 
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- Utlegg til fullt eneeie (§ 2 bokstav a) 

- Eneeie med ordnet bruksretter (§ 2 bokstav a og c) 

- Sameie, men med en eller flere bruksmåter klart delt (§ 2 bokstav a, c og d) 

- Felles bruk med klare bruksordningsregler (§ 2 bokstav c) 

Før jordskifteretten fremmer en jordskiftesak må, som tidligere nevnt, hovedvilkårene i 

jordskifteloven §§ 1 til 3 være oppfylt og retten må se for seg en løsning som tilfredsstiller 

kravene om en tjenlig eiendomsstruktur, jf. § 1 og ikke-tapsgarantien i § 3 bokstav a. Det er 

ikke alltid slik at en ny fysisk utforming av eiendommene vil føre til en mer tjenlig 

eiendomsstruktur, slik som oppløsning av et sameie. Dette kan gi et omfattende jordskifte 

med mye arbeid og store kostnader. Når det blir mye arbeid og store kostnader med et 

omfattende jordskifte, må man søke etter enklere løsninger. Mer riktig er det å si at man ikke 

bør gå lenger enn at man løser problemene. En optimal løsning i følge Austenå og Øvstedal 

vil alltid si at det gjelder å få den største overvekten av nytte i forhold til kostnader og 

ulemper. Her vil det være naturlig å kort nevne disposisjonsprinsippet og rettens 

veiledningsplikt. Disposisjonsprinsippets tre hovedelementer går ut på at det er partene som 

har herredømme over kravet, retten må holde seg innenfor de krav eller rettsforhold som er 

brakt inn for retten og at retten må holde seg innenfor de påstander som partene har nedlagt. 

Prinsippet finner vi i tvisteloven § 11-2. Disposisjonsprinsippet må sees i sammenheng med 

rettens veiledningsplikt, jf. tvisteloven § 11-5. Dette er spesielt viktig i jordskiftesaker siden 

det ofte er mange parter uten prosessfullmektig og for at partene skal få forståelse for hvilke 

prosesser som foregår. I de rettsendrende sakene etter jordskifteloven § 2 er det hensyn som 

tilsier at disposisjonsprinsippet fravikes noe. Ramsjord og Røsnes (2011) hevder i sin artikkel 

«Jordskifterettens rolle ved deling og registrering av eiendom ved urbant jordskifte» at kravet 

om å ikke påføre partene tap, jf. § 3 bokstav a, går i motsetningssituasjoner foran 

disposisjonsprinsippet, da dette ellers ville skapt problemer for gjennomføring dersom partene 

gjennom sine påstander kunne bundet retten til bestemte løsninger. 

 

I en vurdering av om det er oppløsning av sameie eller en bruksordning som bør brukes må 

det gjøres en vurdering i forhold til ønsket om en tjenlig eiendomsstruktur, jf. jordskifteloven 

§ 1 og nytten, jf. § 3 bokstav a. Dette kan være en krevende vurdering med mange ulike 

komponenter som må avveies. Hvor mye skal en måtte betale for eneeie? Vil dette føre til en 

bedre utnytting enn hva en løsning med bruksregler ville gitt? Hva er risikoen ved å fordele 

usikre fremtidige verdier? Intensjonen i loven er at man ikke skal gå til større eller dypere 
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omgjøringer enn det som er nødvendig for tjenlig utnytting. Derfor må, i følge Austenå og 

Øvstedal (2000, s. 29), den enkleste løsningen velges først. 

 

2.5 AVGRENSNING AV SKIFTEFELTET 

Jordskifteloven §§ 25 og 26 gjelder avgrensningen av skiftefeltet. Jordskifteretten må 

bestemme avgrensningen av området, jf. § 25 og hva som skal bli gjort i dette området, jf.§ 

26. 

Jordskifteloven § 25 gjelder den fysiske avgrensningen av området. Bestemmelsens første 

ledd sier at skiftefeltet vanligvis skal avgrenses i samsvar med jordskiftekravet. Dette gir 

rekvirenten den største påvirkningen på avgrensningen, men de andre partene kan kreve 

utviding. Etter andre ledd kan jordskifteretten sette en frist for framsetting av krav om 

utviding. Tredje ledd gir jordskifteretten hjemmel til av egen tiltak å utvide skiftefeltet hvis 

det er nødvendig for å gjennomføre et formålstjenlig jordskifte. 

Jordskifteloven § 26 regulerer hvor omfattende rettsomforming innen skiftefeltet kan bli. Etter 

denne bestemmelsen skal jordskifteretten endre eiendoms- og bruksforholdene ved ny 

eiendomsutforming, sams tiltak, ordning av bruk og sambruk og avløsning eller ordning av 

bruksretter, så langt den mener det er nødvendig etter kravet. Det er opp til jordskifteretten å 

vurdere både hva slags virkemiddel som skal brukes, og hvor langt man skal gå i bruken av de 

for å løse problemene kravet nevner. Utgangspunktet er at kravet er avgjørende for hvor 

omfattende jordskiftet blir. Jordskifteretten er i følge Austenå og Øvstedal bundet av dette, 

men står friere i vurderingen av hva slags virkemiddel som skal brukes.  

I ot.prp. nr 78 (2004-2005) diskuterer departementet at de samme reglene for å utvide 

jordskiftefeltet i jordskifteloven § 25 også må gjelde for utvidelse av kravets materielle deler, 

som for eksempel omfanget av bruken av virkemidlene, jf. jordskifteloven § 26. Vilkårene er 

at gode grunner skal tilsi at jordskifteretten kan gjøre dette. 
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2.6 JORDSKIFTERETTENS FORHOLD TIL FORVALTNINGEN 

Offentlig rett er den delen av jussen som dels omhandler det rettslige forholdet mellom 

individet og staten. Jordskifteretten ordner de privatrettslige forhold mellom partene, ikke de 

mellom partene og forvaltningen. I en jordskiftesak vil det ofte være omfattende og 

komplekse saker og flere ulike enkeltelementer kan komme til å måtte avklares underveis i 

saken. Retten må derfor forholde seg til forvaltningen, både ved å innhente informasjon om 

foreliggende arealdisponeringsplaner og å få tillatelse fra forvaltningen til bestemte tiltak. 

Jordskifteloven § 41, 1.ledd sier at jordskifteretten skal ta hensyn til plan etter plan- og 

bygningsloven, dvs. at dersom det foreligger en regulering av et område kan ikke retten gå i 

mot denne reguleringen uten først å få godkjenning av kommunen. 

Tidligere fantes det en paragraf i jordskifteloven, § 20 bokstav a, som sa at jordskifteretten 

skulle samrå seg med forvaltningen dersom skifteplanen påvirker tilhøve som ligg under slike 

organ, eller når tiltak som krever vedtak av offentlige styresmakter har påvirkning på 

skifteplanen. Regelen sa noe om hvordan jordskifteretten skulle gå frem dersom det var 

sammenheng mellom arbeidet til jordskifteretten og arbeidet til kommunen/andre 

forvaltningsorgan (Austenå og Øvstedal, 2008, s. 154). Da jordskifteloven ble revidert i Ot. 

Prp. Nr. 78 (2004-2005) ble denne formuleringen endret til ”når ein skifteplan må grunnast 

på offentlege vedtak, må slike vedtak ligge føre når retten treff avgjerd om skifteplanen.” Den 

gamle ordlyden gjorde at det oppsto kritikk i forhold til hvordan jordskifteretten forholdt seg 

til forvaltningen, og om rettens uavhengighet. Uttrykket ”å samrå” ble av mange oppfattet slik 

at domstolene skulle ”samarbeide” med forvaltningen om hvilke avgjørelsen den burde velge. 

En slik oppfatning var ikke ønsket, da denne ville reise tvil om rettens uavhengighet. Denne 

begrunnelsen brukte utvalget som var satt ned for å endre på loven da de valgte å endre 

ordlyden i § 20 a. 

Det er altså viktig i jordskiftesaker at det skal foreligge et offentlig vedtak først, før 

jordskifteretten kan lage en skifteplan som baserer seg på slike vedtak. Jordskifteretten har et 

ansvar for å ivareta prinsipper i kontakten med forvaltningen, og forvaltningen bør få legge 

frem sine synspunkter i rettsmøte, jf. Ot. Prp. Nr. 78 (2004-2005). 
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2.7 FREMGANGSMÅTE FOR Å FÅ ANLAGT EN FLYTEBRYGGE ETTER PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN 

Det understrekes her kort at dette er fremgangsmåte for å få anlagt flytebrygge etter dagens 

plan- og bygningslov som trådde i kraft i 2008. Da brygga på Gauksheim ble anlagt gjaldt 

daværende lov av 1985. 

Oppføring av flytebrygge er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a og 

b. Søknaden for et mindre tiltak uten ansvarsrett kan fremmes etter § 20-2. At et tiltak er 

søknadspliktig innebærer at tiltakshaver må søke kommunen om tillatelse før et tiltak kan 

oppføres. Kommunen vurderer deretter om tiltaket kan gjennomføres i samsvar med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.  

Bestemmelser som er gitt i reguleringsplaner og kommuneplanen er styrende for hvilke 

tillatelser som vil bli gitt. Noen reguleringsplaner kan gi bestemmelser om at brygger som er 

nødvendig for å sikre tilkomst til eiendommer kan godtas. De fleste sjø- og strandområder 

ligger som LNFR-områder i kommuneplanens arealdel og dette omfatter et generelt 

byggeforbud i strandsonen. Siden en flytebrygge ikke er i samsvar med formålet i denne 

arealkategorien kreves det i tillegg søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 

19-1.  

Før søknad sendes inn skal tiltakshaver varsle naboer, etter § 21-3. I tillegg til 

nabovarselskjema skal nabovarsel inneholde tegninger og situasjonskart og opplysninger som 

kan røre ved naboenes interesser skal vektlegges. Det skal også være oppgitt frister for å 

komme med merknader. 

Kravene til innhold i søknaden kommer frem av § 21-2. Tiltakshaver må sammen med 

søknaden sende inn nødvendig dokumentasjon for at kommunen skal kunne ta standpunkt til 

tiltaket. Det skal også fremgå av søknaden om det søkes om dispensasjon, etter kapittel 19. I 

tillegg skal dokumentasjon for at naboer er varslet på en lovlig måte legges ved søknaden. 

Når søknaden er fullstendig, skal kommunen senest innen den frist som fremgår av plan- og 

bygningslovens § 21-7, gi tillatelse dersom ikke tiltaket er i strid med bestemmelse gitt i eller 

i medhold av loven. Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av 

kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse 

fra tiltakshaver eller ansvarlig søker, jf. § 21-10. 
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KAPITTEL 3: EMPIRI

Her vil vi presentere jordskiftesaken samt 

3.1 JORDSKIFTESAKEN 

3.1.1 OMRÅDET 

Gauksheim er en plass i Austevoll kommune, ca 60 km sørvest for Bergen. Kommunen er en 

øykommune med Huftarøy og Selbjørn som de to største øyene. For å komme til 

man avhengig av båt, enten hurtigferge til Bergen by, eller bilferge til Krokeide, sør for 

Bergen. I fremtiden vil kommunen få fastlandsforbindel

2012b) Gauksheim ligger på Selbjørn, som er den sydligste øya

ligger nesten lengst sør på øya,

 

Figur 3: Gauksheim, geografisk plassering i kommunen (jf. figur 1)
(Basert på kart fra 

eiendomsfag - Gauksheim 

MPIRI 

Her vil vi presentere jordskiftesaken samt informasjonen vi fikk av partene under feltarbeidet.

Gauksheim er en plass i Austevoll kommune, ca 60 km sørvest for Bergen. Kommunen er en 

øykommune med Huftarøy og Selbjørn som de to største øyene. For å komme til 

man avhengig av båt, enten hurtigferge til Bergen by, eller bilferge til Krokeide, sør for 

Bergen. I fremtiden vil kommunen få fastlandsforbindelse via tunnel til Stord. (

) Gauksheim ligger på Selbjørn, som er den sydligste øya i kommunen, og Gauksheim 

ligger nesten lengst sør på øya, og fylkesvei 150 ender her. 

auksheim, geografisk plassering i kommunen (jf. figur 1). 
(Basert på kart fra Google maps, 2012) 
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informasjonen vi fikk av partene under feltarbeidet. 

Gauksheim er en plass i Austevoll kommune, ca 60 km sørvest for Bergen. Kommunen er en 

øykommune med Huftarøy og Selbjørn som de to største øyene. For å komme til Austevoll er 

man avhengig av båt, enten hurtigferge til Bergen by, eller bilferge til Krokeide, sør for 

se via tunnel til Stord. (Wikipedia, 

i kommunen, og Gauksheim 
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Gauksheim var tidligere en fiskehavn hvor fiskere hadde naustene sine innerst i havna og 

bodde på eiendommer i nærheten. Det fantes også en notvoll som ble brukt til å tørke garn. I 

dag er området stort sett fraflyttet, med unntak av spredt fritidsbebyggel

imidlertid et nytt hyttefelt anlagt og en flytebrygge er lagt ut i havna, men store deler av 

området består foreløpig av utsprengte steinrøyser. Det er 

utvikling av områdene nede ved sjøen, men de innsendt

foreløpig ikke blitt godkjent. 

 

Figur 4: Oversikt over Gauksheimvika (Basert på kart fra Google maps, 2012)

eiendomsfag - Gauksheim 

Gauksheim var tidligere en fiskehavn hvor fiskere hadde naustene sine innerst i havna og 

bodde på eiendommer i nærheten. Det fantes også en notvoll som ble brukt til å tørke garn. I 

dag er området stort sett fraflyttet, med unntak av spredt fritidsbebyggelse. De siste årene er 

imidlertid et nytt hyttefelt anlagt og en flytebrygge er lagt ut i havna, men store deler av 

området består foreløpig av utsprengte steinrøyser. Det er fremlagt planer om en større 

utvikling av områdene nede ved sjøen, men de innsendte forslagene til reguleringsplaner er

: Oversikt over Gauksheimvika (Basert på kart fra Google maps, 2012) 
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Gauksheim var tidligere en fiskehavn hvor fiskere hadde naustene sine innerst i havna og 

bodde på eiendommer i nærheten. Det fantes også en notvoll som ble brukt til å tørke garn. I 

se. De siste årene er 

imidlertid et nytt hyttefelt anlagt og en flytebrygge er lagt ut i havna, men store deler av 

planer om en større 

e forslagene til reguleringsplaner er 
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3.1.2 BAKGRUNNEN FOR JORDSKIFTESAKEN 

Kravet om jordskiftesak kom inn til Nord- og Midhordland jordskifterett den 25.4.2005. 

Saken ble krevd av en av nausteierne på vegne av seg selv og et knippe grunneiere og 

rettighetshavere i Gauksheimvika. I utgangspunktet var det ønske om oppløsing av sameie, 

men saken utviklet seg også til å omfatte en avklaring av tomtegrenser, samt uenigheter rundt 

en utlagt flytebrygge som ble hevdet å krenke tilflotsretten til to naust, jf. figur 6. 

Bakgrunnen for skiftesaken var et gammelt jordskifte fra 1902/03 som ordnet 

eiendomsforholdene i havneområdet, men teksten i dokumentene fra dette jordskiftet har en 

ordlyd som førte til at det var ulike oppfatninger av hvilke deler av strandområdene som 

egentlig var felleseie da eiendomsforholdene naturlig nok har endret seg mye siden da. 

Enkelte grunneiere mente at felleseiet gikk helt fra sjøbodtomtene, via naustområdet og helt ut 

til moloen, jf. figur 4, andre var usikre og ønsket bare å avklare rettighetene innenfor sameiet.  

Jordskiftet i 1903 gikk ut på etablering av et sameie innerst i havneområdet i Gauksheimvika 

og avgrensingen av, samt hvilke eiendommer som skulle ha andeler i dette sameiet.  

I 1966 bygget Kystverket en molo i Gauksheimvika. Denne skulle skjerme vika slik at man 

enklere kunne legge til med båt og la båten ligge på båtfeste. Grunnet røffe sjøforhold, særlig 

i vinterhalvåret ble moloen ødelagt flere ganger, og ble reparert av Kystverket. I 1991 ble 

moloen ødelagt igjen, men forholdene i sjøen var så vanskelige at entreprenøren som skulle 

reparere moloen ikke kom inn med anleggsmaskiner via sjøveien.  

I forbindelse med anlegging av moloen i 1966 undertegnet grunneierne en avtale med 

Kystverket som ga Kystverket veirett ut til moloen fra nærmeste offentlige vei, jf. vedlegg 4. 

Det ble derfor i 1991 sprengt ut masse fra notvollen og lagt ut en utfylling i vannet utenfor 

Hjalmarnaustet slik at maskinene kunne komme seg til moloen uavhengig av sjø og 

værforhold. Denne fyllinga ga Hjalmarnaustet, som tidligere hadde sjøen stående innpå 

naustveggene, strandlinje, jf. figur 5. 
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Da eieren av naustet kun hadde 

grunneieren 70/15 at fyllinga hørte til hans eiendom og la ut flytebrygga fra denne

2005. Det var ikke formelt søkt om tillatelse til bygging av brygga, og eier 

og eier av 70/16 mente tilflotsretten deres ble hindr

 

Bryggen ble lagt ut i tilknytning til 10 hyttetomter som var solgt i åsen over havneområdet, og 

hyttene var solgt med løfte om båtplass i brygge. Ved utleggelsen ble det også opp

vei oppå steinfyllinga Kystverkets entreprenør hadde laget, og en opptrekksplass for båtene 

hvor man kunne komme helt ned med bil og henger. Nausteierne mente i tillegg at 70/15 ikke 

kunne legge flytebrygga si her, da området var fellesareal og

Figur 5: Jordskiftekart. Til venstre fra 1903, til høyre fra 2010. Strandlinjen er som vist med rød strek. Inngangen til 
naustene er markert med grønt (Basert på kart fra Nord

Figur 6: Flytebryggas plassering. Hjalmarnaustet markert med rødt. Naustet til 70/16 til venstre i bildet. 
sees så vidt oppe til høyre i bildet. (Bilde tatt av Michelle Andersson, 28.8.12)

eiendomsfag - Gauksheim 

Da eieren av naustet kun hadde naustrett, ikke eiendomsrett til grunnen naustet sto på, mente 

grunneieren 70/15 at fyllinga hørte til hans eiendom og la ut flytebrygga fra denne

. Det var ikke formelt søkt om tillatelse til bygging av brygga, og eier 

70/16 mente tilflotsretten deres ble hindret av flytebryggens plassering.

Bryggen ble lagt ut i tilknytning til 10 hyttetomter som var solgt i åsen over havneområdet, og 

hyttene var solgt med løfte om båtplass i brygge. Ved utleggelsen ble det også opp

vei oppå steinfyllinga Kystverkets entreprenør hadde laget, og en opptrekksplass for båtene 

hvor man kunne komme helt ned med bil og henger. Nausteierne mente i tillegg at 70/15 ikke 

kunne legge flytebrygga si her, da området var fellesareal og ikke hans eiendom, og at brygga 

: Jordskiftekart. Til venstre fra 1903, til høyre fra 2010. Strandlinjen er som vist med rød strek. Inngangen til 
naustene er markert med grønt (Basert på kart fra Nord- og Midhordland Jordskifterett, 2012)

: Flytebryggas plassering. Hjalmarnaustet markert med rødt. Naustet til 70/16 til venstre i bildet. 
(Bilde tatt av Michelle Andersson, 28.8.12) 
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naustrett, ikke eiendomsrett til grunnen naustet sto på, mente 

grunneieren 70/15 at fyllinga hørte til hans eiendom og la ut flytebrygga fra denne våren 

. Det var ikke formelt søkt om tillatelse til bygging av brygga, og eier av Hjalmarnaustet 

et av flytebryggens plassering. 

Bryggen ble lagt ut i tilknytning til 10 hyttetomter som var solgt i åsen over havneområdet, og 

hyttene var solgt med løfte om båtplass i brygge. Ved utleggelsen ble det også opparbeidet en 

vei oppå steinfyllinga Kystverkets entreprenør hadde laget, og en opptrekksplass for båtene 

hvor man kunne komme helt ned med bil og henger. Nausteierne mente i tillegg at 70/15 ikke 

ikke hans eiendom, og at brygga 

: Jordskiftekart. Til venstre fra 1903, til høyre fra 2010. Strandlinjen er som vist med rød strek. Inngangen til 
og Midhordland Jordskifterett, 2012) 

: Flytebryggas plassering. Hjalmarnaustet markert med rødt. Naustet til 70/16 til venstre i bildet. Nybygd hyttefelt 
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i tillegg snevret inn sundet såpass mye at de selv ville slite med å få båtene sine inn, evt. 

senere opparbeide seg en egen flytebrygge. Da de klaget til kommunen, fikk 70/15 krav om å 

fjerne brygga, da denne ikke var byggemeldt, og ikke var godkjent utlagt. I og med at 

jordskiftesaken allerede da var krevd, søkte 70/15 om dispensasjon fra fjerningsvedtaket og 

fikk dette til jordskiftesaken var avklart. Deretter ble naustretten og avklaringene rundt denne 

tatt inn som del av jordskiftesaken. 

 

3.1.4 PARTER 

Jordskifteretten skriver at ”Eigedomane som er part i saka, har enten andel i sameige eller 

bruksrettar ved hamna på Gauksheim, eller ligg slik til at eigedomen går ned til sjøen ved den 

same hamna.” (Rettsbok 1200-2005-0004, side 15). Partene i denne saken har vidt forskjellig 

eierinteresse i området Gauksheim, men utgangspunktet for at de ønsket jordskifte er felles 

for de fleste av partene. Det ble satt frem krav for jordskifteretten etter jordskiftelovens § 2 

bokstav a, da de ønsket å oppløse sameiet, avklare grenser og eiendomsforhold samt 

bruksretter til båtplassene i havneområdet. 

Partene var i utgangspunktet nausteierne innerst i vika, samt eiere av eiendommer som grenset 

til sjøen i havna, men ble utvidet til også å gjelde eier av «Hjalmarnaustet», samt eiendommen 

70/4, jf. figur 4. 
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Figur 7: Gauksheimvika (Basert på skiftekart fra Nord

eiendomsfag - Gauksheim 

 

: Gauksheimvika (Basert på skiftekart fra Nord- og Midhordland Jordskifterett, 2012)
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og Midhordland Jordskifterett, 2012) 
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3.1.5 SAKSGANGEN 

Da jordskiftesaken ble krevd for jordskifteretten var det opprinnelig som en oppløsning av 

sameie. I tillegg ønsket partene å få avklart grenser samt bruksretter i havneområdene. 

Underveis i saken oppsto det flere undertvister som jordskifteretten måtte ta stilling til, blant 

annet mellom 70/15 og 70/16. 

To av tvistene ble anket til lagmannsretten, men det er bare den mellom 70/15 og 70/16 

gruppa har fått innsyn i saksmappa til. Den andre saken sto mellom 70/9 og 70/4, men 

sakspapirene fra lagmannsretten var ikke tilgjengelige for gjennomsyn for gruppa under 

feltarbeidet. 

 

Jordskifteretten 

Jordskifteretten konkluderte etter saksforberedende møte med at følgende punkter ble ønsket 

avklart i løpet av saken: 

- Sameiet i Gauksheim. Spørsmålet var hvor grensa for sameiet gikk og om det var 

bruksretter innunder sameiet. Noen parter ønsket å oppløse sameiet, andre ønsket 

bruksordning. 

- Tvist om hvem som hadde retten til Hjalmarnaustet, i tillegg til tvist om tilflotsrett 

til naustet på grunn av utlagt flytebrygge 

- Tvist om tilflot til 70/4 og 70/16 pga utlagt flytebrygge i tillegg til tvist mellom 

70/16 og 70/9 om grense mellom eiendommene. 

- Notvollen (jf. figur 7). Det hersket tvil om hvem som hadde bruksrett til notvollen, 

samt at 70/9 ønsket å avløse notvollen. 

Deretter ble saken fremmet på bakgrunn av at jordskifteretten fant at det var klart vanskelig å 

utnytte eiendommene på tenleg måte etter tid og tilhøve, jf. jordskifteloven § 1. I tillegg 

vurderes nytten for eiendommene ved et jordskifte som større enn ulemper og kostnader ved å 

fremme saken, jf. § 3 bokstav a. Retten tar i fremmingsvedtaket imidlertid ikke stilling til om 

saken skal fremmes som oppløsning av sameie etter § 2 bokstav a eller som bruksordning 

etter § 2 bokstav c, men vil komme tilbake til dette spørsmålet når eiendomsretter og 

bruksretter er fastlagt. Etter partenes påstander var nedlagt, kom jordskifteretten til at det 

måtte anses å være et sameie innerst i vika, på bakgrunn av skifteprotokollen fra jordskiftet i 

1903 og de avgrenser dette sameiet slik som jordskifteretten beskriver det i samme protokoll, 
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jf. figur 8. De velger også å gå for en bruksordning, fremfor å oppløse sameiet, da forholdene 

i området ikke er egnet til å deles opp. 

skal være med i dette, samt utpeker rekvirenten i saken til første formann i sambr

lager vedtekter for laget. 

 

I tvisten om Hjalmarnaustet kom jordskifteretten til a

hevdet, og at eieren av naustet hadde rett til naustet og kai, slik den var skildret i protokollen 

fra 1903. Den totale lengden av naustet blir 

meter, og jordskifteretten mener

skal ha rett til 18 meter strandlinje, båtplass i brygge og båtoppdrag fra veien. Da retten også 

kom til at tilflotsretten var krenket mente de i utgangspunktet at båtoppdraget som

tilhørte naustet måtte ha vært av samme størrelse som 

kan være en grei kompensasjon for tapt båtoppdrag. Senere kommer de allikevel til at to 

båtplasser i brygga er passende kompensasjon for tap av 18 met

forbehold om at dersom flytebrygga blir pålagt fjernet eller flyttet av kommunen, faller 

bruksrettene knyttet til bruksordningen bort, dvs. han mister retten til båtplassene.

Figur 8: Avgrensing av skiftefelt etter avsluttet jordskiftesak
på skifteplan fra Nord- og Midhordland Jordskifterett, 2012)

eiendomsfag - Gauksheim 

De velger også å gå for en bruksordning, fremfor å oppløse sameiet, da forholdene 

i området ikke er egnet til å deles opp. Retten oppretter et sambrukslag, klargjør hvem som 

skal være med i dette, samt utpeker rekvirenten i saken til første formann i sambr

I tvisten om Hjalmarnaustet kom jordskifteretten til at naustretten ikke var falt bort, slik 70/15 

hevdet, og at eieren av naustet hadde rett til naustet og kai, slik den var skildret i protokollen 

fra 1903. Den totale lengden av naustet blir i denne protokollen anslått til å være om lag 18 

teretten mener på bakgrunn av disse opplysningene at eier av naustet 

skal ha rett til 18 meter strandlinje, båtplass i brygge og båtoppdrag fra veien. Da retten også 

kom til at tilflotsretten var krenket mente de i utgangspunktet at båtoppdraget som

tilhørte naustet måtte ha vært av samme størrelse som én båtplass i brygga og antyder at dette 

kan være en grei kompensasjon for tapt båtoppdrag. Senere kommer de allikevel til at to 

båtplasser i brygga er passende kompensasjon for tap av 18 meter strandlinje. De tar 

forbehold om at dersom flytebrygga blir pålagt fjernet eller flyttet av kommunen, faller 

bruksrettene knyttet til bruksordningen bort, dvs. han mister retten til båtplassene.

etter avsluttet jordskiftesak. (Basert 
og Midhordland Jordskifterett, 2012) 
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De velger også å gå for en bruksordning, fremfor å oppløse sameiet, da forholdene 

Retten oppretter et sambrukslag, klargjør hvem som 

skal være med i dette, samt utpeker rekvirenten i saken til første formann i sambrukslaget og 

t naustretten ikke var falt bort, slik 70/15 

hevdet, og at eieren av naustet hadde rett til naustet og kai, slik den var skildret i protokollen 

anslått til å være om lag 18 

eier av naustet derfor 

skal ha rett til 18 meter strandlinje, båtplass i brygge og båtoppdrag fra veien. Da retten også 

kom til at tilflotsretten var krenket mente de i utgangspunktet at båtoppdraget som tidligere 

n båtplass i brygga og antyder at dette 

kan være en grei kompensasjon for tapt båtoppdrag. Senere kommer de allikevel til at to 

er strandlinje. De tar 

forbehold om at dersom flytebrygga blir pålagt fjernet eller flyttet av kommunen, faller 

bruksrettene knyttet til bruksordningen bort, dvs. han mister retten til båtplassene. 
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Videre, i tvisten mellom 70/4 og 70/15 om tilflot til 70/4 på grunn av flytebryggas plassering 

kommer jordskifteretten til at 70/4 aldri var ment å skulle ha tilkomst til eiendommen sin fra 

sjøen, mye på grunn av det bratte terrenget. Eiendommen ender i en spiss ned mot stranda, jf. 

figur 7, men det anses ikke som realistisk at det i 1903 var ment at 70/4 skulle ha tilkomst til 

sjø fra dette punktet, da eiendommen også har naust innerst i vika. 

I tvisten mellom 70/15 og 70/16 om tilflot på grunn av flytebryggas plassering fastslår 

jordskifteretten at brygga krenker tilflotsretten til 70/16. Når det gjelder tvisten mellom 70/16 

og 70/9 utviklet dette seg til å bli en tvist om vederlag for tidligere kjøpt areal under naustet, 

da dette var plassert på feil sted, i følge 70/9 på hans eiendom, men jordskifteretten kom til at 

å fastsette vederlag etter nabolova faller utenfor deres kompetanse og denne delen av kravet 

blir avvist. 

Når det gjelder usikkerheten rundt grensene til notvollen mener jordskifteretten at det ikke er 

grunn til å fastsette grensene for notvollen, da det ikke er relevant i forhold til jordskiftesaken, 

da denne er fastslått til å ligge utenfor sameiet og har ikke vært i bruk på mange år. Området 

er utsprengt, men var i gamle dager brukt til å tørke garn for fiskerne i området. 

Jordskifteretten mener at bruksretten ikke har falt bort, men velger å avløse retten, mot at 

grunneier 70/9 betaler en symbolsk sum til nausteierne for oppføring av nytt tørkeanlegg for 

garn. 

I tillegg opprettes det, etter ønske fra partene i siste rettsmøte, en ferdselskorridor i vågen på 

Gauksheim, dvs. i vika (denne er skravert blått i figur 7), for å sikre at nausteierne skal kunne 

komme inn til naustene sine. Denne sonen skal vise hvor langt ut i sjøen grunneierne kan sette 

i gang tiltak som hindrer tilflot. 

 

Jordskifteoverretten 

Eier av Hjalmarnaustet anker avgjørelsen om at han skal ha rett til to båtplasser i brygga til 

70/15 til jordskifteoverretten. Han mener prinsipalt at flytebrygga fortsatt ligger ulovlig, og at 

denne må fjernes.”En skifteplan må lages over området og det er den rettslige situasjonen en 

må ta utgangspunkt i. I bruksordningssaker er det normale at en har en rettslig fundert 

uheldig bruk som er fullt lovlig. I denne saken er ikke det utgangspunktet. På den ene siden 

ligger en rettsstridig flytebrygge. Utgangspunktet er derfor ikke at en må finne den beste 

løsningen med denne ulovlige flytebrygga. […] har ikke lov til å ha flytebrygga der, således 
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er det ikke noe tap for […] å fjerne denne. At […] må fjerne brygga er derfor det naturlige.” 

(Rettsbok, sak 2500-2011-003, side 5) Subsidiært hevder han at verdien av to båtplasser ikke 

er tilsvarende verdien av 18 meter strandlinje og at han må fullt ut få kompensasjon for tapet 

av strandlinja. Ankemotpart, 70/15, anfører at naustet ikke har en tjenende funksjon, og at 

jordskifteretten selv har kommentert at tapet av kairetten som tilhører naustet kan samsvare 

med én båtplass i flytebrygga. Prinsipalt ønsker ankemotpart Hjalmarnaustet avløst uten 

vederlag, subsidiært at vederlaget ikke settes høyere enn én båtplass i brygga, båtoppdrag og 

veirett til båtoppdraget. Jordskifteoverrettsdommer mener at jordskifterettens avgjørelse bør 

stadfestes i sin helhet, men blir nedstemt av sine to meddommere. Eier av Hjalmarnaustet blir 

tilkjent tre båtplasser i flytebrygga, resten av avgjørelsen til jordskifteretten stadfestes. I følge 

overrettsdommeren var det første gangen han var blitt nedstemt på dissens av sine 

meddommere. 

 

Lagmannsretten 

Tvisten mellom 70/4 og 70/9 har ikke gruppa fått innsyn i, men fikk opplyst at denne endte i 

minnelig avtale. 

Tvisten mellom 70/15 og 70/16 ble anket av 70/15. Bakgrunnen for anken angis å være feil i 

bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Ankende part mente, på bakgrunn av at 70/16 

tidligere kun hadde 2 meter strandlinje, at slik flytebryggen var anlagt hadde 70/16 akkurat de 

samme mulighetene til tilflot og båtfeste som tidligere, samt at jordskifteretten burde brukt 

rettspraksis, blant annet Rt. 1987 s. 629, for å avgjøre at tilflotsretten ikke var vesentlig 

krenket. Ankemotpart hevdet at kravet til ankesum, jf. tvistelovens § 29-13 første ledd ikke 

var oppfylt og at saken ikke burde fremmes, samt at 70/16 hadde mer enn 2 meter strandlinje. 

Ankende part ønsket å stille til rettsmekling, men ankemotpart ønsket ikke dette. Anken endte 

med rettsforlik. Grensen ble her utvidet til å omfatte hele naustet til 70/16, samt de ble enige 

om at 70/16 skulle ha 5 meter strandlinje samt at 70/15 skal rydde sjøgrunnen og lage til slik 

at 70/16 skulle kunne fortøye båt utenfor naustet. I tillegg måtte 70/15 dekke 

saksomkostninger for lagmannsretten.  
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3.2 RESULTATER AV INTERVJUENE UNDER FELTARBEIDET 

Her vil vi presentere partenes meninger, som kom frem under intervjuene under feltarbeidet i 

Hordaland. Videre presenteres også informasjon fra andre respondenter, herunder ansatte i 

kommune, jordskifterettsdommer, jordskifteoverrettsdommer og advokater som representerte 

parter i saken. 

 

3.2.1 PARTSINTERVJUER 

 

Nausteierne 

Eierne av naustene innerst i vika, jf. figur 9, var mest involvert i spørsmålet om bruksordning 

eller oppløsning av sameiet samt avgrensing av fellesområdet. Flesteparten av dem er eldre og 

ikke fastboende i Gauksheim, selv om noen har bosted på øya og i nærheten. De bruker 

naustene i liten grad, i hovedsak til oppbevaring av båt, redskaper og fiskeutstyr. Felles for 

alle nausteierne er et ønske om at området skal bli mer brukt og tatt vare på, slik det var i 

gamle dager, med badeområde innerst ved naustene, og felles adkomst til stranda. 

Rekvirenten, eier av 70/6, har bosted i Bergen, og tok initiativ til å fremme jordskiftesak for 

de aktuelle partene i strandområdet. Han selv har ikke de største eierinteressene i området, 

kun et naust inne i strandområdet, men ble ønsket til, og ønsket, å representere grunneierne i 

området. Nausteierne har i hovedsak anført at de er fornøyd med at jordskifte kom frem til at 

det fremdeles skulle være et sameie og avklart grensene for hvor sameie er. Forøvrig kommer 

det frem av partene at de ikke er fornøyd med følelsen av at flytebrygga er blitt lovliggjort 

gjennom skifteplanen, og at eieren av «Hjalmarnaustet» har fått kompensasjon for forhindret 

tilflotsrett gjennom å få to plasser i jordskifteretten, og tre plasser i jordskifteoverretten. De 

mener at flytebrygga skulle vært fjernet og at kompensasjon dermed ikke ville vært 

nødvendig. Forøvrig var en av partene som har naustplass, 70/3, misfornøyd med at det ble 

stadfestet at det er sameie i vika, da han ønsket at hver enkelt skulle få tildelt sin grunn og 

nausttomt. Etter hans syn var det dette som var meningen med jordskiftesaken. 

Den største misnøyen til nausteierne ligger i at saken tok så lang tid. De føler at det har vært 

mye trenering og utsettelser.  

Status i dag: Sambrukslaget hadde i august 2012 sitt første møte etter stiftelsen av laget. Det 

er lite konflikt mellom nausteierne i dag og de føler at laget fungerer fint. 
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Figur 9: De ulike partene i saken (Basert på skiftekart fra Nord

eiendomsfag - Gauksheim 

 

: De ulike partene i saken (Basert på skiftekart fra Nord- og Midhordland Jordskifterett, 2012)
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og Midhordland Jordskifterett, 2012) 
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Eier av 70/15 og 70/9 

 

Denne parten ønsket i utgangspunktet ikke jordskiftesak, da han hadde håpet å avklare 

konflikten med partene utenfor retten. Han ble allikevel med på at saken ble krevd da han 

ønsket å få avklart hvilke arealer som hørte inn under eiendommene 70/15 og 70/9

svigersønn til opprinnelig grunneier av 70/15 og 70/9 og representerer sin kone i saken. Han 

ønsker å utvikle hytteområder og fritidsbebyggelse for å få opprettholdt en bruk av området. 

Han skilte først ut ti hyttetomter og solgte disse med med

utgangspunktet var denne retten båtfester i fjell, ikke i brygge, men hytteeierne ønsket brygge, 

derfor ble denne lagt ut. Han hevder at han la ut brygga uten tillatelse fordi han trodde at 

arealet var hans eiendom og at han hadde 

søkt, fikk han først godkjent brygga, deretter ble dette vedtaket gjort om. Da jordskiftesaken 

ble krevd søkte han om dispensasjon fra fjerningsvedtaket og fikk dette. 

utgangspunktet å få avløst naustretten, da denne ikke hadde vært i bruk på mange år, og at 

denne retten grunnet ikke-bruk var falt tilbake til 70/15 sin eiendom. 

ettertid har grunneieren følt seg urettferdig behandlet og møtt med stor motstand, fordi han 

Figur 10: Eiendommene 70/15 og 70/9 (samme eier). Basert på 
skiftekart fra Nord- og Midhordland jordskifterett, 2012)

eiendomsfag - Gauksheim 

Denne parten ønsket i utgangspunktet ikke jordskiftesak, da han hadde håpet å avklare 

konflikten med partene utenfor retten. Han ble allikevel med på at saken ble krevd da han 

ønsket å få avklart hvilke arealer som hørte inn under eiendommene 70/15 og 70/9

svigersønn til opprinnelig grunneier av 70/15 og 70/9 og representerer sin kone i saken. Han 

ønsker å utvikle hytteområder og fritidsbebyggelse for å få opprettholdt en bruk av området. 

Han skilte først ut ti hyttetomter og solgte disse med medfølgende båtfesterett. I 

utgangspunktet var denne retten båtfester i fjell, ikke i brygge, men hytteeierne ønsket brygge, 

derfor ble denne lagt ut. Han hevder at han la ut brygga uten tillatelse fordi han trodde at 

arealet var hans eiendom og at han hadde fått muntlig godkjennelse av kommunen. Da det ble 

søkt, fikk han først godkjent brygga, deretter ble dette vedtaket gjort om. Da jordskiftesaken 

ble krevd søkte han om dispensasjon fra fjerningsvedtaket og fikk dette. Han ønsket i 

t naustretten, da denne ikke hadde vært i bruk på mange år, og at 

bruk var falt tilbake til 70/15 sin eiendom. Mens saken pågikk og i 

ettertid har grunneieren følt seg urettferdig behandlet og møtt med stor motstand, fordi han 

: Eiendommene 70/15 og 70/9 (samme eier). Basert på 
og Midhordland jordskifterett, 2012) 
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Denne parten ønsket i utgangspunktet ikke jordskiftesak, da han hadde håpet å avklare 

konflikten med partene utenfor retten. Han ble allikevel med på at saken ble krevd da han 

ønsket å få avklart hvilke arealer som hørte inn under eiendommene 70/15 og 70/9. Parten er 

svigersønn til opprinnelig grunneier av 70/15 og 70/9 og representerer sin kone i saken. Han 

ønsker å utvikle hytteområder og fritidsbebyggelse for å få opprettholdt en bruk av området. 

følgende båtfesterett. I 

utgangspunktet var denne retten båtfester i fjell, ikke i brygge, men hytteeierne ønsket brygge, 

derfor ble denne lagt ut. Han hevder at han la ut brygga uten tillatelse fordi han trodde at 

fått muntlig godkjennelse av kommunen. Da det ble 

søkt, fikk han først godkjent brygga, deretter ble dette vedtaket gjort om. Da jordskiftesaken 

Han ønsket i 

t naustretten, da denne ikke hadde vært i bruk på mange år, og at 

Mens saken pågikk og i 

ettertid har grunneieren følt seg urettferdig behandlet og møtt med stor motstand, fordi han 



EIE 304 Feltarbeid i eiendomsfag - Gauksheim Side 33 
 

ønsker å utvikle området i form av å bygge flere hytter og flytebrygger for å tilrettelegge for 

mer bruk. Han har prøvd å kommunisere med partene i forkant av og underveis i saken, for å 

komme til en minnelig løsning og føler at han har gitt mye av seg selv. I ettertid har det blitt 

en del konflikter med hans ”egne” hytteeiere, som nå krever veirett til hyttene sine samt 

biloppstillingsplass inne på hyttetomtene. For å få adkomstvei til hyttene og flytebrygga må 

de benytte seg av veien som går over 70/31. Det foreligger en avtale om rett til bruk av denne 

veien, men avtalen gjelder kun for 70/15. Da eier av Hjalmarnaustet ble tilkjent 3 båtplasser i 

brygga, fikk eier av 70/15 et problem: han hadde ikke nok båtplasser igjen til hytteeierne. 

Dermed ønsket han å flytte flytebrygga og søkte kommunen om dette. Kommunen, som 

tidligere hadde beordret bryggen fjernet, avslo denne søknaden på grunn av at eier av 

Hjalmarnaustet var tilkjent 3 båtplasser av jordskifteretten i denne bryggen. Parten føler at 

kommunen har vært vinglete i denne saken, og at politikerne motarbeider hans planer i 

området. Kommuneadministrasjonen har positivt innstilt hans reguleringsplan for området tre 

ganger, men den blir avvist av politikerne hver gang. Parten føler at saken har vært en 

påkjenning, både økonomisk og personlig, og føler at saken i jordskifteretten tok alt for lang 

tid. 

Status i dag: Hytteeierne har nå kjøpt naustretten til Hjalmarnaustet, og grunneier av 

70/15 har saksøkt for å få forkjøpsretten han mener å ha, i forhold til at han er eier av 

grunnen naustet står på.  
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Eier av Hjalmarnaustet 

 

Eieren av Hjalmarnaustet eide tidligere eiendom 

besto av dette naustet/naustretten, samt en stor eiendom utenfor skifteområ

ble solgt i 1995, men ved salget ble naustet og to mindre parseller på til sammen 12 mål holdt 

tilbake fra handelen, disse heter

andre broren underveis i saken og eiendomsparselle

Eieren bor selv i Haugesund, men vokste opp på Gauksheim. Naustet i dag står kun som en 

lav steinmur, men eieren hevder at han ønsket å oppføre en rorbu eller lignende på 

naustmuren, da han hadde planer om å bygge fritidsbolig på de to eiendomsparsellene som 

hørte til naustretten. Allikevel er ingenting gjort med naustet siden 1986. Skiferplatene som lå 

på taket er tatt ned og gitt bort, jf. figur 12

for alle i området, og bli benyttet. I en tid tilbake så han for seg at døtrene skulle kunne 

etablere fritidsboliger og bruke området som det en gang var, men har

for lang tid og døtrene kjøpt seg hyttetomter andre plasser, bestemt seg for å 

dette området. Han føler at han ble overkjørt i saken rundt flytebryggen, men er glad for at 

jordskifteretten stadfestet naustretten 

utgangspunktet ønsket at hele flytebrygga skulle fjernes.

unnvikende i saken, og savnet at de tok et standpunkt angående flytebrygga og sto ved det. 

Figur 11: Hjalmarnaustet markert med rødt (Basert på skiftekart til Nord
Jordskifterett, 2012) 

eiendomsfag - Gauksheim 

Eieren av Hjalmarnaustet eide tidligere eiendom 70/3 sammen med sin bror. Eiendommen 

besto av dette naustet/naustretten, samt en stor eiendom utenfor skifteområdet. Eiendommen 

, men ved salget ble naustet og to mindre parseller på til sammen 12 mål holdt 

tilbake fra handelen, disse heter nå 70/61 og 70/62. Den ene broren overdro sin del til den 

andre broren underveis i saken og eiendomsparsellene er i dag samlet under 

Eieren bor selv i Haugesund, men vokste opp på Gauksheim. Naustet i dag står kun som en 

ieren hevder at han ønsket å oppføre en rorbu eller lignende på 

naustmuren, da han hadde planer om å bygge fritidsbolig på de to eiendomsparsellene som 

hørte til naustretten. Allikevel er ingenting gjort med naustet siden 1986. Skiferplatene som lå 

bort, jf. figur 12. Han ønsket at dette området skulle være fellesareal 

for alle i området, og bli benyttet. I en tid tilbake så han for seg at døtrene skulle kunne 

etablere fritidsboliger og bruke området som det en gang var, men har nå etter at saken har tatt 

for lang tid og døtrene kjøpt seg hyttetomter andre plasser, bestemt seg for å 

dette området. Han føler at han ble overkjørt i saken rundt flytebryggen, men er glad for at 

jordskifteretten stadfestet naustretten hans og ga han kompensasjon for denne, selv om han i 

utgangspunktet ønsket at hele flytebrygga skulle fjernes. Han synes politikerne har vært for 

unnvikende i saken, og savnet at de tok et standpunkt angående flytebrygga og sto ved det. 

: Hjalmarnaustet markert med rødt (Basert på skiftekart til Nord- og Midhordland 
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70/3 sammen med sin bror. Eiendommen 

det. Eiendommen 

, men ved salget ble naustet og to mindre parseller på til sammen 12 mål holdt 

nå 70/61 og 70/62. Den ene broren overdro sin del til den 

under eiendom 70/62. 

Eieren bor selv i Haugesund, men vokste opp på Gauksheim. Naustet i dag står kun som en 

ieren hevder at han ønsket å oppføre en rorbu eller lignende på 

naustmuren, da han hadde planer om å bygge fritidsbolig på de to eiendomsparsellene som 

hørte til naustretten. Allikevel er ingenting gjort med naustet siden 1986. Skiferplatene som lå 

. Han ønsket at dette området skulle være fellesareal 

for alle i området, og bli benyttet. I en tid tilbake så han for seg at døtrene skulle kunne 

nå etter at saken har tatt 

for lang tid og døtrene kjøpt seg hyttetomter andre plasser, bestemt seg for å selge seg ut av 

dette området. Han føler at han ble overkjørt i saken rundt flytebryggen, men er glad for at 

hans og ga han kompensasjon for denne, selv om han i 

Han synes politikerne har vært for 

unnvikende i saken, og savnet at de tok et standpunkt angående flytebrygga og sto ved det.  
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Han synes saken tok alt for lang tid, og at han nå har blitt for gammel til å beholde naustet på 

Gauksheim til seg og sin familie. 

at de tolket den feil. I hans øyne var det felleseie helt ut til moloen, og 70/15 eide ikke 

utfyllingen foran Hjalmarnaustet.

Status i dag: Hjalmarnaustet med de to eiendomsparsel

saksøkt av 70/15 på grunn av at han solgte naustet

naustet på bakgrunn av servituttlovens § 10

hytteeierne. 

Figur 12: Hjalmarnaustet slik det står i dag (Bilde tatt 28.8.12 av Michelle Andersson)

eiendomsfag - Gauksheim 

Han synes saken tok alt for lang tid, og at han nå har blitt for gammel til å beholde naustet på 

Gauksheim til seg og sin familie. Han mener at jordskifteretten ikke egentlig forsto saken og 

at de tolket den feil. I hans øyne var det felleseie helt ut til moloen, og 70/15 eide ikke 

utfyllingen foran Hjalmarnaustet. 

: Hjalmarnaustet med de to eiendomsparsellene er solgt til hytteeierne. Han b

at han solgte naustet, da 70/15 hevdet å ha forkjøpsrett til 

servituttlovens § 10, men dette søksmålet er nå flyttet over på 

: Hjalmarnaustet slik det står i dag (Bilde tatt 28.8.12 av Michelle Andersson) 

Side 35 

Han synes saken tok alt for lang tid, og at han nå har blitt for gammel til å beholde naustet på 

ikke egentlig forsto saken og 

at de tolket den feil. I hans øyne var det felleseie helt ut til moloen, og 70/15 eide ikke 

hytteeierne. Han ble 

hevdet å ha forkjøpsrett til 

, men dette søksmålet er nå flyttet over på 
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Eier av 70/16 

 

Eier av 70/16 har bygget naust på 70/9 sin grunn, da 70/16 tidligere (i 1962) er skilt ut fra 

70/9. I 1973 inngikk de daværende eierne avtale om salg av et tilleggsareal på 10 kvm som 

70/16 skulle bygge naust på, men jordskifteretten kunne ikke finne delin

grensejustering på dette. 70/9 mente under saken at 70/16 hadde bygd naustet på feil sted, dvs. 

utenfor disse 10 kvm, men 70/16 er ikke enige i dette, da det ikke foreligger noe skjøte eller 

dokumentasjon. Grensene markert med rødt 

viser helt det samme, og forklaringene fra partene varierer noe.

Grunneier føler saken har tatt for lang tid, og at for lite fokus på hva som faktisk var 

fellesareal. At det i dag er mulig å ta seg til rette, sel

ettertid likevel få tiltaket godkjent, føles

Status i dag: Anken stadfestet 

brygge, som grunneier 70/15 skal bygge foran naustet deres.

 

Figur 13: Eiendommen 70/16, stiplet linje er tilleggsareal etter forlik i lagmannsretten
og Midhordland Jordskifterett, 2012) 

eiendomsfag - Gauksheim 

Eier av 70/16 har bygget naust på 70/9 sin grunn, da 70/16 tidligere (i 1962) er skilt ut fra 

70/9. I 1973 inngikk de daværende eierne avtale om salg av et tilleggsareal på 10 kvm som 

70/16 skulle bygge naust på, men jordskifteretten kunne ikke finne delingsløyve eller 

grensejustering på dette. 70/9 mente under saken at 70/16 hadde bygd naustet på feil sted, dvs. 

utenfor disse 10 kvm, men 70/16 er ikke enige i dette, da det ikke foreligger noe skjøte eller 

Grensene markert med rødt på kartet, jf. figur 13, er noe usikre, da ingen kart 

viser helt det samme, og forklaringene fra partene varierer noe. 

Grunneier føler saken har tatt for lang tid, og at for lite fokus på hva som faktisk var 

fellesareal. At det i dag er mulig å ta seg til rette, selv om man ikke har rettighetene, og så i 

tiltaket godkjent, føles urettferdig. 

n stadfestet at de grunnet krenket tilflotsrett skal få anlagt 

brygge, som grunneier 70/15 skal bygge foran naustet deres. 

, stiplet linje er tilleggsareal etter forlik i lagmannsretten (Basert på skifteplan fra Nord
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Eier av 70/16 har bygget naust på 70/9 sin grunn, da 70/16 tidligere (i 1962) er skilt ut fra 

70/9. I 1973 inngikk de daværende eierne avtale om salg av et tilleggsareal på 10 kvm som 

gsløyve eller 

grensejustering på dette. 70/9 mente under saken at 70/16 hadde bygd naustet på feil sted, dvs. 

utenfor disse 10 kvm, men 70/16 er ikke enige i dette, da det ikke foreligger noe skjøte eller 

, er noe usikre, da ingen kart 

Grunneier føler saken har tatt for lang tid, og at for lite fokus på hva som faktisk var 

v om man ikke har rettighetene, og så i 

krenket tilflotsrett skal få anlagt en ny 

(Basert på skifteplan fra Nord- 
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Eier av 70/4 

 

70/4 hevdet at hun hadde grense til sjø

hevder derfor at flytebryggen 

parten uttrykk for at hun føler 

sameiet lå, men at en grunneier kan gå foran alle andre og ta seg til rette i strandsonen 

uten å høre med de andre partene først. Hennes sønn førte store deler av saken for henne, 

og er i dag styremedlem i sambrukslaget. 

leder av offentleg servicekontor, som hun mener danset etter pipa til eier av flytebryggen.

 

  

Figur 14: Eiendommen til 70/4 (Basert på skiftekart til Nord

eiendomsfag - Gauksheim 

at hun hadde grense til sjø da den gamle skifteplanen i 1903 ble vedtatt

hevder derfor at flytebryggen krenker tilflotsretten til eiendommen. Under intervjuet ga 

øler at hovedproblemet i denne saken ikke var hvor grensene i 

, men at en grunneier kan gå foran alle andre og ta seg til rette i strandsonen 

andre partene først. Hennes sønn førte store deler av saken for henne, 

og er i dag styremedlem i sambrukslaget. Hun er fryktelig skuffet over kommunen, særlig 

ervicekontor, som hun mener danset etter pipa til eier av flytebryggen.

 

: Eiendommen til 70/4 (Basert på skiftekart til Nord- og Midhordland Jordskifterett, 2012)
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da den gamle skifteplanen i 1903 ble vedtatt. Hun 

. Under intervjuet ga 

var hvor grensene i 

, men at en grunneier kan gå foran alle andre og ta seg til rette i strandsonen 

andre partene først. Hennes sønn førte store deler av saken for henne, 

over kommunen, særlig 

ervicekontor, som hun mener danset etter pipa til eier av flytebryggen. 

og Midhordland Jordskifterett, 2012) 
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3.2.2 JORDSKIFTEDOMMER OG JORDSKIFTEOVERRETTSDOMMER 
Dette er hovedmomentene som kom frem under samtalen med jordskiftedommer og 

jordskifteoverrettsdommer. 

Jordskiftedommeren forteller at grunnen til at saken tok så lang tid er at retten på den tida 

hadde mye å gjøre. Det er mange saker som kommer inn, men retten prøver å behandle dem 

så fort som mulig. Noe av grunnen til at det kan ta lang tid er dommerens tenketid, mens noe 

er at det er ventetid på ingeniører som skal foreta oppmålingsarbeid og liknende. Det var i 

tillegg mye arbeid med å utarbeide skifteplanen i denne saken. Jordskifteloven sier ikke noe 

om hvor lang tid det kan gå før en sak som er tatt opp til behandling skal være ferdig. 

Når det gjelder vurderingene rundt bruksordning eller oppløsning av sameie forteller han at 

jordskifteretten først skal prøve bruksordning før de evt. oppløser et sameie. Jordskifteloven § 

1 sier noe om utjenelige forhold, mens § 26, 1. ledd sier at det er opp til jordskifteretten å 

vurdere hva slags virkemiddel som skal brukes. 

Partenes ønsker om avklaring av veirett er en krevende vurdering. I utgangspunktet er det 

partenes krav som avgrenser skiftefeltet, men etter jordskifteloven § 25 kan retten gå utenom 

kravet hvis det er nødvendig for å få til et formålstjenelig jordskifte. Dommeren sier at veien i 

utgangspunktet ligger utenfor skiftefeltet, men dersom partene hadde hatt mer fokus på å 

avklare veirett måtte retten også tatt hensyn til dette. I følge jordskiftedommer var det ikke 

mye fokus på dette da saken var til behandling i jordskifteretten, men det kom noe mer frem i 

jordskifteoverretten. 

Samtalen med jordskifteoverrettsdommeren var kort. Han henviste til rettsboka fra 

jordskifteoverretten når det gjaldt vurderingene som ble gjort under saken og henviste ellers 

for det meste til de samme paragrafene som jordskiftedommeren, jf. forrige avsnitt. 
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3.2.3 BERØRTE SOM IKKE VAR PARTER I SAKEN 
 

Kommunen 

Etter de første partsintervjuene fikk gruppa en følelse av at kommunen var delt i to i synet på 

denne saken, med ordføreren og politikerne på den ene sida, og kommunens planetat på den 

andre siden. I kommunen snakket gruppa med leder for offentleg servicekontor og hadde i 

tillegg telefonintervju med ordføreren for å høre om det var like stor uenighet rundt saken som 

gruppa hadde fått inntrykk av. 

Leder av offentleg servicekontor ble intervjuet først, på kommunehuset i Storebø, i Austevoll. 

Dette var et meget produktivt møte og gruppa fikk mye informasjon om saken i tillegg til kart 

og planstatus i dag. Hovedtrekkene i samtalen vil bli presentert her. 

Kommunen var veldig overrasket over at jordskifteretten kom til at naustretten til 

Hjalmarnaustet ikke hadde falt bort, da kommunen selv hadde det tolket det slik at naustretten 

var gått tilbake til grunneier siden naustet ikke sto lenger. Leder av offentleg servicekontor 

mener også at verdien av tre båtplasser ikke står i forhold til verdien av naustretten, da 

båtplasser i brygge er svært dyre. Han var i utgangspunktet uenig i jordskifterettens avgjørelse 

om at eier av naustet skulle få to båtplasser i brygga, men ble enda mer overrasket over at 

jordskifteoverretten ga nausteier enda en båtplass, total tre plasser, i brygga. Flytebrygge er en 

god måte å oppbevare båter på i dette området, da forholdene i sjøen kan bli røffe. 

Respondenten mener at i denne saken ble flere ting gjort på en uheldig måte. For det første at 

saken tok alt for lang tid i første instans, dvs. fra saken ble krevd til den kom opp for 

jordskifteretten. For partene er dette uheldig, da forhold kan forandre seg mye på to år (som 

var tiden det tok før denne saken kom opp for jordskifteretten) og det er viktig å komme kjapt 

i gang for å registrere forholdene der og da, da det er under disse forholdene saken kreves. 

Når det gjelder jordskifterettens behandling av denne saken spesielt, kunne han ønsket at de 

gikk dypere inn i saken, avklarte reguleringsforslaget og veiretten. Han påpekte at moloen på 

Gauksheim er den eneste i hele kommunen som ikke har kommunal vei helt ut. Det er lagt til 

rette i avtalen mellom Kystverket og grunneierne, jf. vedlegg 4, for at det kan bygges vei helt 

frem. Det er også i etterkant av saken veien som har vært kilde til størst konflikt i området, og 

han er klar på at han synes adkomstretten til veien over 70/31 burde vært avklart under skiftet. 
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Kommunen hadde lite kontakt med jordskifteretten og var lite involvert i saken. De valgte å 

avvente utfallet av saken, men tror fortsatt ikke at konflikten er helt løst, og kommunen 

kommer ikke til å gjøre noe før de vet akkurat hvem som eier hva og hvor rettighetene går. 

Respondenten selv synes eier av 70/15 og 70/9 har godt utarbeidede planer for utviklingen i 

området, men at han motarbeides både av naboer og av politikerne i kommunen, og uttaler: 

”han har muligens blitt skviset mer enn andre kanskje ville blitt hvis de hadde lagt frem 

liknende planer”. Kommunen ønsker selv fritidsbebyggelse på Gauksheim, men planene som 

fremlegges i forhold til utvikling på 70/9 blir avvist gang på gang, selv om respondenten 

mener det er gjort en god ROS-analyse (Risiko- og Sårbarhetsanalyse) og at de som har 

utformet denne analysen har faglig grunnlag nok til å ta en god avgjørelse i forhold til sikring. 

Da gruppa var på utferden ble det ikke tid til et intervju med ordføreren. Dette ble derfor 

gjennomført på telefon noen dager senere. Ordføreren var ordknapp og ønsket ikke å uttale 

seg i stor grad, men hovedtrekkene i samtalen vil bli presentert her. 

Ordføreren forteller at kommunen ønsker fritidsboligutbygging, og det er flott i Gauksheim. 

Han sier det er viktig å finne en balanse i forholdet å bygge ut fornuftig og å bevare. 

Ordføreren mener selv han ikke har vært involvert i saken på grunn av at det foregikk en 

jordskiftesak, men uttaler på generelt nivå at det er mye konflikt på Gauksheim. Noen ønsker 

å realisere verdiene i eiendommene, mens andre ønsker bevaring, og det er mye ulike 

meninger, og han forteller at det har vært mange telefoner og samtaler fra begge sider. Han 

kan derimot ikke svare på hvorfor det ikke går kommunal vei ned til moloen. 

Kystverket 

Kystverket anla i 1966 en molo i Gauksheim, for å gjøre det enklere for fiskere og båtfolk å 

legge til med båtene sine. På grunn av røffe forhold i området måtte Kystverket flere ganger 

ut og reparere moloen, blant andre i 1988, 1991 og sist gang i 2005. I den forbindelse, som 

tidligere nevnt, ble det i 1991 laget en adkomstvei ned til moloen ved hjelp av store 

overskuddsmasser fra utsprenging av notvollen, som ble brukt til å fylle ut i sjøen utenfor 

Hjalmarnaustet for å kunne komme forbi med anleggsmaskin. Kystverket fraskriver seg 

ansvar på dette området, jf. vedlegg 4, og har videre et ønske om å selge moloen til 

kommunen eller til et lag/sameie eller lignende, da de ikke kan selge til privatpersoner. Det 

har blitt avvist fra kommunen på grunn av dyre kostnader ved å reparere en slik værutsatt 

molo, og nausteiernes sambrukslag avslo også tilbudet av samme grunn. 
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Hytteeierne  

70/15 skilte ut 10 hyttetomter fra sin eiendom, som 

eiendom. I jordskiftesaken var ikke hytteeierne parter, men særlig i ettertid 

de var og er involvert i flere av konfliktene som var og fremdeles er i området. I den 

forbindelse burde de kanskje bli tatt med som en del av saken, til tross for at saken var 

kompleks nok som den var, da det viser seg at konfliktnivåe

avklart i Gauksheim. Hytteeierne ble

mente dette kom litt på siden av rapportens innhold.

  

Figur 15: Hytteeierne (Basert på skiftekart fra 
2012) 

eiendomsfag - Gauksheim 

hyttetomter fra sin eiendom, som ble solgt med båtfesterett til hver enkelt 

eiendom. I jordskiftesaken var ikke hytteeierne parter, men særlig i ettertid 

de var og er involvert i flere av konfliktene som var og fremdeles er i området. I den 

forbindelse burde de kanskje bli tatt med som en del av saken, til tross for at saken var 

kompleks nok som den var, da det viser seg at konfliktnivået er fremdeles høyt og ting er ikke 

avklart i Gauksheim. Hytteeierne ble allikevel ikke intervjuet under feltkurset, da gruppa 

mente dette kom litt på siden av rapportens innhold. 

 

: Hytteeierne (Basert på skiftekart fra Nord- og Midhordland jordskifterett, 

Side 41 

ble solgt med båtfesterett til hver enkelt 

eiendom. I jordskiftesaken var ikke hytteeierne parter, men særlig i ettertid har det vist seg at 

de var og er involvert i flere av konfliktene som var og fremdeles er i området. I den 

forbindelse burde de kanskje bli tatt med som en del av saken, til tross for at saken var 

t er fremdeles høyt og ting er ikke 

ikke intervjuet under feltkurset, da gruppa 
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3.2.4 ANDRE INTERVJUOBJEKTE

 
Advokater 

I denne saken var det flere parter som var representert ved advokater. Dette begrunnet partene 

på flere måter. Noen ønsket en prosessfullmektig fordi de var eldre og ikke 

i saken. Noen bodde så langt unna at det var ønskelig å slippe å reise frem og tilbake til 

rettsmøtene. Andre ønsket advokat fordi de selv ikke kunne nok om de juridiske rammene 

rundt et jordskifte. I tillegg fikk gruppa inntrykk at de

partene tenkte at ”han har skaffet seg advokat, da gjør jeg det også”. Gruppa hadde intervju 

med en advokat som representerte to viktige parter i saken, eier av Hjalmarnaustet og eier av 

70/16. I tillegg hadde vi telefonk

representerte det som kan sies å være motparten til de fleste tvistene i saken, part 70/15 + 

70/9. Dette er hovedtrekkene fra samtalene med advokatene.

Advokaten til eier av Hjalmarnaustet og eier av 70/16 forklarte at eier av Hjalmarnaustet 

ønsket å avklare om naustretten var falt bort, i tillegg til at han ønsket

De prøvde først å få kommunen, gjennom p

det viste seg at nausteierne hadde krevd 

til å også gjelde flytebrygga og dens in

Figur 16: Gauksheimvika med 
Midhordland Jordskifterett, 2012)

eiendomsfag - Gauksheim 

NDRE INTERVJUOBJEKTER 

I denne saken var det flere parter som var representert ved advokater. Dette begrunnet partene 

på flere måter. Noen ønsket en prosessfullmektig fordi de var eldre og ikke 

i saken. Noen bodde så langt unna at det var ønskelig å slippe å reise frem og tilbake til 

rettsmøtene. Andre ønsket advokat fordi de selv ikke kunne nok om de juridiske rammene 

rundt et jordskifte. I tillegg fikk gruppa inntrykk at det var en slags kjedereaksjon, dvs. 

partene tenkte at ”han har skaffet seg advokat, da gjør jeg det også”. Gruppa hadde intervju 

med en advokat som representerte to viktige parter i saken, eier av Hjalmarnaustet og eier av 

i telefonkontakt og intervju per e-post med en advokat som 

representerte det som kan sies å være motparten til de fleste tvistene i saken, part 70/15 + 

Dette er hovedtrekkene fra samtalene med advokatene. 

Advokaten til eier av Hjalmarnaustet og eier av 70/16 forklarte at eier av Hjalmarnaustet 

ønsket å avklare om naustretten var falt bort, i tillegg til at han ønsket å få fjernet flytebrygga. 

e først å få kommunen, gjennom plan- og bygningsloven, til å fjerne flytebrygga. Da 

hadde krevd jordskifte fikk advokaten til nausteieren utvidet 

til å også gjelde flytebrygga og dens innsnevring av sundet i vika. 

: Gauksheimvika med påtegnet flytebrygge. (Basert på skifteplan fra Nord
Midhordland Jordskifterett, 2012) 
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I denne saken var det flere parter som var representert ved advokater. Dette begrunnet partene 

på flere måter. Noen ønsket en prosessfullmektig fordi de var eldre og ikke orket å delta aktivt 

i saken. Noen bodde så langt unna at det var ønskelig å slippe å reise frem og tilbake til 

rettsmøtene. Andre ønsket advokat fordi de selv ikke kunne nok om de juridiske rammene 

t var en slags kjedereaksjon, dvs. 

partene tenkte at ”han har skaffet seg advokat, da gjør jeg det også”. Gruppa hadde intervju 

med en advokat som representerte to viktige parter i saken, eier av Hjalmarnaustet og eier av 

post med en advokat som 

representerte det som kan sies å være motparten til de fleste tvistene i saken, part 70/15 + 

Advokaten til eier av Hjalmarnaustet og eier av 70/16 forklarte at eier av Hjalmarnaustet 

å få fjernet flytebrygga. 

og bygningsloven, til å fjerne flytebrygga. Da 

jordskifte fikk advokaten til nausteieren utvidet saken 

påtegnet flytebrygge. (Basert på skifteplan fra Nord- og 
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Eier av naustet ville, i følge sin advokat, frafalt båtplassene han var blitt tildelt i brygga 

dersom flytebrygga ble fjernet (da eier av flytebrygga hadde varslet at han ønsket å fjerne 

denne), men det var hytteeierne som klage

med rett til båtplass i brygge. Eier av Hjalmarnaustet tilbød eier av flytebrygga å kjøpe 

naustretten og de to eiendomsparsellene denne retten fulgte, men kjøpet ble aldri noe av da de 

ikke kom til enighet angående pris. Naustet og de to parsellene ble derfor solgt til hytteeierne 

våren 2012, men da varslet eier av flytebrygga at han hadde forkjøpsrett og at salget måtte 

annulleres, og han gikk til sak mot eier av naustet. Etter avtale trakk han søksmålet mo

av Hjalmarnaustet og gikk heller til sak mot hytteeierne for å få overta naustretten med to 

eiendomsparseller. 

70/16 ønsket tilflotsrett til naustet sitt. I følge advokaten var det her mye rotete grenser, 

tomtegrensen gikk midt i naustet og det var uenigheter rundt vederlag for kjøp av 

tilleggsarealet under naustet, men dette spørsmålet ble

i lagmannsretten. Eier av 70/16 kom godt ut av saken, men brygga som 70/9 ble pålagt å 

opparbeide utenfor naustet hans er ikke anlagt enda.

Figur 17: 70/16, opprinnelig tomtegrense som forklart av partene. 
og Midhordland Jordskifterett, 2012)

eiendomsfag - Gauksheim 

Eier av naustet ville, i følge sin advokat, frafalt båtplassene han var blitt tildelt i brygga 

dersom flytebrygga ble fjernet (da eier av flytebrygga hadde varslet at han ønsket å fjerne 

denne), men det var hytteeierne som klaget på flyttingen, da de mente de hadde kjøpt hytte 

med rett til båtplass i brygge. Eier av Hjalmarnaustet tilbød eier av flytebrygga å kjøpe 

naustretten og de to eiendomsparsellene denne retten fulgte, men kjøpet ble aldri noe av da de 

angående pris. Naustet og de to parsellene ble derfor solgt til hytteeierne 

våren 2012, men da varslet eier av flytebrygga at han hadde forkjøpsrett og at salget måtte 

annulleres, og han gikk til sak mot eier av naustet. Etter avtale trakk han søksmålet mo

av Hjalmarnaustet og gikk heller til sak mot hytteeierne for å få overta naustretten med to 

70/16 ønsket tilflotsrett til naustet sitt. I følge advokaten var det her mye rotete grenser, 

tomtegrensen gikk midt i naustet og det var uenigheter rundt vederlag for kjøp av 

, men dette spørsmålet ble avvist av jordskifteretten og ble avgjort 

i lagmannsretten. Eier av 70/16 kom godt ut av saken, men brygga som 70/9 ble pålagt å 

opparbeide utenfor naustet hans er ikke anlagt enda. 

: 70/16, opprinnelig tomtegrense som forklart av partene. (Basert på skiftekart fra Nord
d Jordskifterett, 2012) 
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Eier av naustet ville, i følge sin advokat, frafalt båtplassene han var blitt tildelt i brygga 

dersom flytebrygga ble fjernet (da eier av flytebrygga hadde varslet at han ønsket å fjerne 

t på flyttingen, da de mente de hadde kjøpt hytte 

med rett til båtplass i brygge. Eier av Hjalmarnaustet tilbød eier av flytebrygga å kjøpe 

naustretten og de to eiendomsparsellene denne retten fulgte, men kjøpet ble aldri noe av da de 

angående pris. Naustet og de to parsellene ble derfor solgt til hytteeierne 

våren 2012, men da varslet eier av flytebrygga at han hadde forkjøpsrett og at salget måtte 

annulleres, og han gikk til sak mot eier av naustet. Etter avtale trakk han søksmålet mot eier 

av Hjalmarnaustet og gikk heller til sak mot hytteeierne for å få overta naustretten med to 

70/16 ønsket tilflotsrett til naustet sitt. I følge advokaten var det her mye rotete grenser, 

tomtegrensen gikk midt i naustet og det var uenigheter rundt vederlag for kjøp av 

avvist av jordskifteretten og ble avgjort 

i lagmannsretten. Eier av 70/16 kom godt ut av saken, men brygga som 70/9 ble pålagt å 

(Basert på skiftekart fra Nord- 
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Advokaten som representerte eier av flytebryggen ble ikke intervjuet under feltarbeidet, kun 

via e-post i etterkant. Resultatet av intervjuet blir presentert her. 

Advokaten nevner at han ikke har vært med helt siden saken ble krevd, men at han kom inn i 

saken i 2006, og representerer fortsatt sin klient. Han mener at flytebrygga var den utløsende 

faktor til at jordskiftet ble krevd, denne kom i tillegg til usikkerheten rundt hvilke 

eiendommer som hadde bruksretter i området som skulle være sameie. Han påpeker, som flere 

andre parter, at kommunen har vært uheldig og rotete i sin saksbehandling rundt godkjenning 

av flytebryggen, men at kommunen ellers har vært lite involvert i saken. Når det gjelder 

jordskifterettens arbeid mener han at jordskifte i utgangspunktet er en grei måte å løse opp i 

uklare rettighets- og eiendomsforhold på, at Nord- og Midhordland Jordskifterett har god 

kompetanse, men at de sliter med dårlig kapasitet. Dette fører til at sakene tar lang tid, noe 

som selvsagt er uheldig. Akkurat i denne saken tok det for eksempel nesten 9 måneder fra 

rettsmøtet til det forelå dom. 
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KAPITTEL 4: DRØFTING 

4.1 HVILKEN VURDERING BRUKER JORDSKIFTERETTEN NÅR DE VELGER 

BRUKSORDNING FREMFOR OPPLØSNING AV SAMEIE? 

Jordskiftekravet i denne saken gjaldt oppløsning av sameie etter jordskifteloven § 2 bokstav a, 

samt å avklare grenser, eiendomsforhold og bruksretter herunder båtplasser i havneområdet. 

Det kom likevel frem under partenes merknader under rettsmøtene at flere var usikre på om 

oppløsning av sameiet var det riktige, men at det var et klart behov for å få klarlagt 

eiendomsforholdene rundt hamna. Jordskifteretten valgte å gjennomføre jordskiftesaken som 

en bruksordning etter jordskifteloven § 2 bokstav c. 

Jordskifterettens drøfter sitt syn på fremming av saken og hvilket virkemiddel i § 2 i rettsboka 

(Rettsbok, sak 1200-2005-0004, side 17). Jordskifteretten er på dette tidspunktet ikke sikker 

på om det er oppløsning eller bruksordning som skal brukes og sier at de må komme tilbake 

til dette etter at eiendomsforholdene og bruksrettsforholdene er fastsatt. Frem til det 

helgarderer de seg ved å fremme saken som en jordskiftesak. Dette vil si at retten fremmer 

saken etter virkemidlene i § 2. Jordskifteretten har nok ikke sett på alle virkemidlene som 

aktuelle. Det er enten virkemidlene oppløsning av sameie etter § 2 bokstav a eller en 

bruksordning etter § 2 bokstav c som skal brukes. Jordskifteretten kan ikke fremme saken som 

enten det ene eller det andre og sikrer seg derfor ved å fremme saken som en jordskiftesak 

hvor de på et seinere tidspunkt kan komme tilbake til om det er § 2 bokstav a eller § 2 bokstav 

c som skal brukes. Etter jordskifteloven § 16 første og andre ledd må jordskifteretten 

klarlegge grensene for skiftefeltet og grensene innbyrdes før de kan gjennomføre en 

jordskiftesak. I medhold av jordskifteloven § 17 avsa jordskifteretten dom de omtvistede 

rettsforholdene, blant annet område for sameie. 

Jordskiftekravet gjaldt i utgangspunktet oppløsning av sameie, men under saksforberedende 

møte kom det frem at både rekvirenten og flere av de andre partene var usikre på om dette var 

riktig løsning. Én part hadde en klar mening om at oppløsning var det riktige. Det viktigste for 

han var å oppnå en avgrenset del av arealet til hans rådighet, og at alle skulle få tildelt sin 

egen plass hvor de kunne gjøre som de selv ville. De fleste andre partene virket mer eller 

mindre nøytrale, mens noen påpekte at fellesheten og den felles historien i området var viktig. 

Da jordskifteretten la frem forslag til skifteplan kom partene med merknader hvor de fleste 

påpekte at de syntes det var helt greit at sameiet ble opprettholdt og at de derfor støttet dette 
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forslaget. Det å involvere partene i de løsninger som velges er en viktig side ved 

jordskifterettens arbeidsmåte. Når jordskifteretten legger frem forslag til skifteplaner legger 

de til rette for samarbeid mellom partene og muligheter for å oppnå felles aksept og forståelse 

av et tiltak. 

Det står ikke mye mer i rettsboken om hvorfor jordskifteretten valgte bruksordning fremfor 

oppløsning av sameie. Det må antas at noen av årsakene må ligge i rettens vurdering av

jordskifteloven §§ 1 og 3 bokstav a 

utgangspunktet for hvor omfattende et jordskifte blir, 

kravet blir det gjort rede for hva slags problemer som ønskes løst. Dette er noe som 

jordskifteretten er bundet av, men den står fritt til å vurdere hva slags virkemidler som skal 

brukes for å løse disse problemene. Etter jordskifteloven

eiendoms- og bruksforholdene ved ny eiendomsutforming, sams tiltak, ordning av br

sambruk og avløsning eller ordning av bruksretter, så langt den mener det er nødvendig etter 

kravet. Det er altså opp til retten å vurdere virkemidler og hvor langt de kan gå i bruken av 

dem for å løse problemene kravet nevner. Ut fra kartet over Gau

naustområdet er relativt trangt. Skulle dette sameiet oppløses ville det resultert i små teiger 

med små strandlinjer og dårlig tilgang til og fra sjøen.

Figur 18: En tenkt oppløsning av sameiet. Hver eierandel ville blitt trang og med 
dårlig tilkomst til/fra sjøen. (Basert på skiftekart
Jordskifterett, 2012) 
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forslaget. Det å involvere partene i de løsninger som velges er en viktig side ved 

jordskifterettens arbeidsmåte. Når jordskifteretten legger frem forslag til skifteplaner legger 

r samarbeid mellom partene og muligheter for å oppnå felles aksept og forståelse 

Det står ikke mye mer i rettsboken om hvorfor jordskifteretten valgte bruksordning fremfor 

oppløsning av sameie. Det må antas at noen av årsakene må ligge i rettens vurdering av

stav a i forhold til de ulike alternativene for løsning. Kravet er 

utgangspunktet for hvor omfattende et jordskifte blir, jf. § 12 og disposisjonsprinsippet. I 

kravet blir det gjort rede for hva slags problemer som ønskes løst. Dette er noe som 

etten er bundet av, men den står fritt til å vurdere hva slags virkemidler som skal 

oblemene. Etter jordskifteloven § 26 skal jordskifteretten endre 

og bruksforholdene ved ny eiendomsutforming, sams tiltak, ordning av br

sambruk og avløsning eller ordning av bruksretter, så langt den mener det er nødvendig etter 

kravet. Det er altså opp til retten å vurdere virkemidler og hvor langt de kan gå i bruken av 

dem for å løse problemene kravet nevner. Ut fra kartet over Gauksheimvika ser man at 

naustområdet er relativt trangt. Skulle dette sameiet oppløses ville det resultert i små teiger 

med små strandlinjer og dårlig tilgang til og fra sjøen. 

: En tenkt oppløsning av sameiet. Hver eierandel ville blitt trang og med 
(Basert på skiftekart fra Nord- og Midhordland 
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forslaget. Det å involvere partene i de løsninger som velges er en viktig side ved 

jordskifterettens arbeidsmåte. Når jordskifteretten legger frem forslag til skifteplaner legger 

r samarbeid mellom partene og muligheter for å oppnå felles aksept og forståelse 

Det står ikke mye mer i rettsboken om hvorfor jordskifteretten valgte bruksordning fremfor 

oppløsning av sameie. Det må antas at noen av årsakene må ligge i rettens vurdering av 

i forhold til de ulike alternativene for løsning. Kravet er 

. § 12 og disposisjonsprinsippet. I 

kravet blir det gjort rede for hva slags problemer som ønskes løst. Dette er noe som 

etten er bundet av, men den står fritt til å vurdere hva slags virkemidler som skal 

§ 26 skal jordskifteretten endre 

og bruksforholdene ved ny eiendomsutforming, sams tiltak, ordning av bruk og 

sambruk og avløsning eller ordning av bruksretter, så langt den mener det er nødvendig etter 

kravet. Det er altså opp til retten å vurdere virkemidler og hvor langt de kan gå i bruken av 

ksheimvika ser man at 

naustområdet er relativt trangt. Skulle dette sameiet oppløses ville det resultert i små teiger 
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En deling av et slikt område ville blitt svært omfattende da retten i tillegg måtte ha opprettet 

adkomstretter over samtlige eiendommer. Det kan altså se ut til at dette ville ført til mer 

kostnader og ulemper uten noen tilsvarende økt nytte. Retten kan derfor ha gjort en konkret 

vurdering av virkemidlene sett opp mot hver eiendom og kommet frem til at et videre sameie 

med bruksordning ville ha ført til en bedre utnytting av området. Sammenhengen mellom 

jordskifteloven §§ 1 og 3 bokstav a er at det må tas en vurdering av nytte og ulemper i forhold 

til den fremtidige utnyttelsen av eiendommen. Naustene er brukt i liten grad i dag og i 

hovedsak til oppbevaring av båt, redskaper og fiskeutstyr. En oppløsning av sameie ville 

antakeligvis ikke ført til noen bedre utnyttelse av eiendommen. Fra tidligere rettspraksis med 

lignende problemer, jf. JOGU 2004-12 og JOGU 2010-9 ligger vurderingen nettopp i dette. 

 

4.2 HVORFOR BLE IKKE VEIEN TATT MED I SKIFTEPLANEN? 

Jordskifteloven § 26 regulerer hvor omfattende rettsomforming innen skiftefeltet kan bli. Etter 

denne bestemmelsen skal jordskifteretten endre eiendoms- og bruksforholdene ved ny 

eiendomsutforming, sams tiltak, ordning av bruk og sambruk og avløsning eller ordning av 

bruksretter, så langt den mener det er nødvendig etter kravet. 

Det som avgrenser et jordskiftefelt er hjemlet i jordskifteloven § 25, hvor «skiftefeltet skal til 

vanleg avgrensast i samsvar med jordskiftekravet». I denne saken ble det fremmet sak etter 

jordskifteloven § 2 bokstav a hvor de ønsket å oppløse sameiet, avklare grenser og 

eiendomsforhold samt bruksretter til båtplassene i naustområdet. I tillegg ble saken utvidet til 

å gjelde om flytebrygga hindret tilflotsretten for enkelte av eiendommene, om 

«Hjalmarnaustet» fremdeles var en bruksrett og flere andre småtvister. Det var med andre ord 

mange forhold for jordskifteretten å ta tak i.  

Jordskiftet ble av kravet som ble fremsatt, avgrenset til fellesområdet for naust innerst i 

naustområdet, herunder utbygd holme, Storaskjæret, og på østsiden av havna ut til notvollen, 

jf. figur 6. Avgrensingen ble gjort på bakgrunn av de gamle grenseskildringene fra jordskiftet 

i 1902-03.  

Jordskifteloven § 16 første og andre ledd fastsetter at jordskifteretten må klarlegge grensene 

for skiftefeltet og grensene innbyrdes, herunder bruksretter og alle tyngsler som «kvilar» på 

skiftefeltet. Jf. jordskifteloven § 25 tredje ledd, kan jordskifte hvis de finner det nødvendig for 

å gjennomføre et formålstjenlig jordskifte i tillegg gjøre vedtak om å gå utenom kravet og ta 
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med i skiftet andre eiendommer og forhold. Ved denne saken ble det 

som kanskje burde være tatt med i jordskiftefeltet. O

og veiretten ikke ble tatt med i skiftefeltet. 

 

Bakgrunnen for den tenkte vei

70/31, som veien går over. 70/31 ønsker i følge flere parter i saken ikke mer ferdsel over sin 

eiendom, enn det allerede er i dag. Siden dette tydelig er problematisk tema, ville det vært 

naturlig for jordskifteretten og tatt opp diskusjonen, sli

avklart, enn at kommunen i ettertid må inn for å vurdere situasjonen.  Denne tvisten er det lite 

Figur 19: Oversiktskart over Gauksheimvika. Omstridt vei med veirett 
hytteeiernes eiendommer markert med blått, eiendommen som veien krysser markert med 
grønt. (Basert på kart fra Nord
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med i skiftet andre eiendommer og forhold. Ved denne saken ble det utelatt en

som kanskje burde være tatt med i jordskiftefeltet. Og da spesielt ble det påpekt 

retten ikke ble tatt med i skiftefeltet.  

Bakgrunnen for den tenkte veiretten er at hytteeierne er avhengig av en avtale med 

70/31 ønsker i følge flere parter i saken ikke mer ferdsel over sin 

eiendom, enn det allerede er i dag. Siden dette tydelig er problematisk tema, ville det vært 

naturlig for jordskifteretten og tatt opp diskusjonen, slik at de aktuelle rettighetene ville blitt 

avklart, enn at kommunen i ettertid må inn for å vurdere situasjonen.  Denne tvisten er det lite 

: Oversiktskart over Gauksheimvika. Omstridt vei med veirett markert i rødt, 
hytteeiernes eiendommer markert med blått, eiendommen som veien krysser markert med 

(Basert på kart fra Nord- og Midhordland Jordskifterett, 2012) 
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utelatt en rekke forhold, 

g da spesielt ble det påpekt hvorfor veien 

ale med grunneier 

70/31 ønsker i følge flere parter i saken ikke mer ferdsel over sin 

eiendom, enn det allerede er i dag. Siden dette tydelig er problematisk tema, ville det vært 

k at de aktuelle rettighetene ville blitt 

avklart, enn at kommunen i ettertid må inn for å vurdere situasjonen.  Denne tvisten er det lite 

markert i rødt, 
hytteeiernes eiendommer markert med blått, eiendommen som veien krysser markert med 
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snakk om fra partenes side, da hytteeierne ikke er en del av saken. Diskusjonen om at de også 

kanskje burde bli tatt med er og av vesentlig karakter. 

Forøvrig er diskusjonen om hvorfor en slik veirett burde bli tatt med i skiftefeltet, for å unngå 

nye konflikter i et område hvor det er høyt konfliktnivå allerede. Hytteeierne er avhengig av 

veirett ned til flytebrygga for å kunne legge båtene sine der nede. Ved å ta inn veiretten i 

jordskiftet, ville en avklaring om de skulle ha veirett eller ikke, kunne hjulpet til å dempe 

konfliktene i området. I følge leder i offentleg servicekontor er reguleringsplanen forandret 

slik at hytteeierne nå kan opparbeide seg parkeringsplass på tomta si, og derfor burde det 

kanskje i sin tid ha blitt klarert under jordskiftet, slik at det ble en mest mulig helhetlig plan 

for området. 

Moloen i Gauksheim er den eneste som ikke har kommunal vei ned. Bakgrunnen for dette er 

at det er bygd en kommunal kai som ligger på Storaskjæret, og at det går vei frem til denne. 

Det ligger til rette for at moloen skal kunne overføres til kommunen, men de har ikke ønsket å 

overta på grunn av store kostnader med å reparere den. Kystverket har også prøvd å selge 

moloen til sameiet, og de var i utgangspunktet interessert, men på lik måte som kommunen 

kom de fram til at reparasjonskostnadene blir for store.  

I jordskifteretten er veiretten et tema som er blitt tatt opp i liten grad. En slik veirett kunne i 

følge jordskiftedommer blitt mer aktuelt, hadde partene hatt et større fokus på denne 

problemstillingen. Denne saken var i utgangspunktet en kompleks sak, og retten behandler det 

partene tar opp som problematisk. Om jordskifteretten hadde valgt å ta med denne veiretten er 

det ikke eksplisitt at de ville oppnådd en klar løsning, men situasjonen hadde ville blitt vurdert 

ut i fra behovet for en veirett. Det ble i en viss grad tatt mer opp i jordskifteoverretten, men da 

spesielt med tanke på at eieren av Hjalmarnaustet ble tildelt en veirett han ikke hadde bedt 

om. Parten anførte at han ikke hadde behov for denne retten, men jordskifteoverretten sier at 

det ikke skal vektlegges partens subjektive oppfatning av hva som er tjenlig for eiendommen. 
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4.3 PÅ HVILKET GRUNNLAG VALGTE JORDSKIFTERETTEN Å TA FLYTEBRYGGA INN I 

SKIFTEPLANEN FØR DET FORELÅ ET OFFENTLIG VEDTAK? 

I denne saken var det snakk om et tiltak, utlegging av en flytebrygge i strandsonen, som det 

ikke var søkt tillatelse til. Flytebrygga ble lagt ut våren 2005 og verken kommunen eller 

naboene var varslet om tiltaket på forhånd. Da grunneier kontaktet kommunen for å finne ut 

av hvem som eide naustretten, fikk han beskjed om at det var eier av 70/3. Dette var 

imidlertid ikke riktig, da naustet og to eiendomsparseller var fradelt eiendommen. Grunneier 

og eier av 70/3 skrev allikevel en kontrakt seg imellom hvor det sto at 70/3 godkjente 

utleggingen av flytebrygga mot at han fikk en båtplass i brygga, så fremt det viste seg at det 

var han som faktisk eide naustretten, jf. vedlegg 5. Problemene oppsto da det faktisk viste seg 

at det var en annen part som eide naustet og som ikke ønsket brygga, samt at brygga også 

krenket tilflotsretten til et annet naust, eid av 70/16. I følge disse ble brygga deres med 

båtopptrekk fjernet da flytebrygga ble lagt ut, og de hadde følgelig ingen måte å få båten sin 

inn i naustet sitt på når flytebrygga lå slik den lå. Brygga hadde først blitt godkjent av 

kommunen, men kommunen gjorde om på avgjørelsen og krevde brygga fjernet. I 

mellomtiden hadde jordskiftet blitt krevd, og eier søkte om midlertidig tillatelse til saken var 

ferdig, noe han fikk for 2 år.  

I jordskiftesaken tok ikke jordskifteretten opp det forvaltningsmessige bak bryggas 

beliggenhet, men valgte å gi nausteier 2 båtplasser i bryggen og tegner bryggen inn i 

skifteplanen. Mange grunneiere ser på dette som at jordskifteretten her avgjorde saken for 

kommunen, da det gjorde det enklere for kommunen å tillate tiltaket siden jordskifteretten 

allerede i deres øyne hadde gitt en form for godkjenning av tiltaket.  

I saken er partene lite fornøyd med håndteringen av saken. Kommunen har vært for dårlige til 

å håndheve sitt forvaltningsmessige ansvar, mens jordskifteretten har i alt for liten grad tatt 

hensyn til at flytebrygga er ulovlig utlagt. Hovedproblemet må anses å være at det ikke 

formelt forelå noe offentlig vedtak til flytebryggen før jordskifteretten vedtok sin skifteplan.  

Det har vært uenighet mellom kommuneadministrasjonen, dvs. politikerne, og kommunen 

rundt denne saken. Leder av offentleg servicekontor, forteller i intervju 29.8.2012 at 

kommunen har stilt seg positive til 70/15 sin utvikling på Gauksheim, men at de innstilte 

planene ikke har blitt godkjent av administrasjonen. Plan- og byggesaksutvalget mener at en 

flytebrygge er en god løsning for oppbevaring av båter, og at slike båtplasser er svært 
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attraktive og dermed dyre. I et område som på Gauksheim, med røffe sjøforhold, er det mye 

tryggere å ha båten i brygge enn på båtfeste. 

I anken til jordskifteoverretten anfører ankende part, eier av Hjalmarnaustet, ved sin advokat, 

følgende: ”En skifteplan må lages over området og det er den rettslige situasjonen en må ta 

utgangspunkt i. I bruksordningssaker er det normale at en har en rettslig fundert uheldig bruk 

som er fullt lovlig. I denne saken er ikke det utgangspunktet. På den ene siden ligger en 

rettsstridig flytebrygge. Utgangspunktet er derfor ikke at en må finne den beste løsningen med 

denne ulovlige flytebrygga. […]har ikke lov til å ha flytebrygga der, således er det ikke noe 

tap for […] å fjerne denne. At […] må fjerne brygga er derfor det naturlige.” (Rettsbok, sak 

2500-2011-0003, s. 5). 

Jordskifteoverretten kommenterer deretter at kommunen har behandlet brygga flere ganger, 

men at saken er foreslått utsatt til jordskiftet er avsluttet. Jordskifteoverretten kontaktet 

kommunen for en status i juni 2011. Austevoll kommune kunne da fortelle at foreslått 

reguleringsplan for området fortsatt ikke var ferdigbehandlet, da Plan- og byggesaksutvalget 

ønsket en lokal prosess. Deretter skal den bearbeides og opp i utvalget igjen, før den til slutt 

må godkjennes av kommunestyret. Jordskifteoverretten siterer brevet fra Austevoll kommune 

slik: ”Flytebrygga ligg i planen berre som ein illustrasjon som må byggemeldast når 

jordskiftet er ferdig, den ligg der no etter vedtak i kommunestyret på dispensasjon inntil 

jordskiftet er ferdig, men om reguleringsplanen vert godkjent slik den no er framlagt i hamna 

vil dette vera plankekøyring.”(Rettsbok, sak 2500-2011-0003, side 14). 

Jordskifteretten tok også inn en klausul i vedtaket om bruksordningen som sier at dersom 

planbehandlingen skulle konkludere med at brygga måtte fjernes ville bruksordningen knyttet 

til Hjalmarnaustet falle bort (Rettsbok, sak 1200-2005-0004, s. 52). På denne måten holder de 

sitt på det tørre i forhold til at partene ikke kan klage inn skiftevedtaket til fylkesmannen 

dersom brygga blir godkjent i kommunen.   
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KAPITTEL 5: AVSLUTTENDE REFLEKSJONER 

Her vil gruppa selv komme med sin egen oppfatning av det som har kommet frem i denne 

rapporten, i tillegg til en liten vurdering av selve saken og saksbehandlingen. 

 

5.1 JORDSKIFTERETTENS VURDERING RUNDT BRUKSORDNING 

Når det gjelder jordskifterettens valg om å gjennomføre en bruksordning fremfor oppløsning 

av sameie og vurderingene som lå til grunn for dette, står det veldig lite om dette i rettsboken. 

Gruppa synes dette er et tema som hadde fortjent en grundigere gjennomgang og forklaring av 

hensyn til partene. 

Selv om det viste seg at partene var usikre på om oppløsning av sameie var det riktige og at de 

gjennom saken syntes det var fint at sameiet ble opprettholdt, er det ikke til å se bort fra at 

jordskifteretten valgte å gå utenom partenes opprinnelige krav i valg av løsning og at dette i 

utgangspunktet er i strid med jordskifteloven § 12 og disposisjonsprinsippet. Jordskifteretten 

står noe fritt etter jordskifteloven § 26 i valg av virkemidler for å lage en god løsning som 

ikke er i strid med jordskifteloven §§ 1 og 3 bokstav a. Siden jordskifteretten kan gjøre en slik 

vurdering, mener gruppa det er desto viktigere at nettopp denne vurderingen kommer frem i 

rettsboken. Rettsboken er viktig for dokumentasjon av forhandlingens gang og en viktig kilde 

til informasjon som partene kan gå tilbake for å lese i. Hvis partene stiller spørsmål ved hva 

slags vurderinger retten gjorde etter at saken er avsluttet, vil de bli henvist til rettsboken. Ved 

jordskiftets avslutning var det en part som fortsatt ønsket en oppløsning av sameiet. På grunn 

av dette, og for å unngå usikkerhet rundt vurderingene burde jordskifteretten gjort det mer 

tydelig i rettsboka hvilken vurdering som var lagt til grunn for valget av bruksordning. 

 

5.2 VURDERINGEN RUNDT AVGRENSING AV SKIFTEFELTET 

Det er forståelig at jordskifteretten valgte ikke å ta med veien inn i skiftefeltet, da det følger 

av jordskifteloven § 25. Saken på Gauksheim var en kompleks sak, og det var mange forhold 

som skulle tas hensyn til, og mange parter med sprikende ønsker. 

Det var ingen av partene ved sakens oppstart som krevde noe avklaring av veirett, men gruppa 

mener at jordskifteretten kanskje kunne tatt området i betraktning og sett at for å unngå videre 

konflikt burde en avklaring av hvem som kunne bruke veien være på sin plass. Det er viktig at 
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en skifteplan skal føre til en bedre situasjon enn før, og samtidig være med på å forhindre 

fremtidige konflikter. Ved å avgrense skiftefeltet til også å gjelde veiretten kunne 

jordskifteretten kanskje ha redusert de konfliktene som pågikk, og som fortsatt pågår, i 

området.  

 

5.3 KOMMUNEN VS. JORDSKIFTERETTEN 

Gruppa synes prosessen rundt flytebrygga har vært rotete. Det at kommunen ventet med å ta 

en avgjørelse på flytebrygga til jordskiftesaken hadde gått sin gang er for så vidt greit, da de 

ønsket å vite hvem som hadde rettighetene i området. Det at jordskifteretten ikke ba 

kommunen om en avklaring før de la frem skifteplanen er i våre øyne mer problematisk. Selv 

om det er tatt inn et forbehold i skiftevedtaket om at vedtakene som er gjort rundt flytebrygga 

er å regne som ugyldige dersom flytebrygga blir krevd fjernet, burde dette vært avklart før 

vedtaket ble gjort. Mange av partene følte at jordskifteretten her gjorde det enkelt for 

kommunen å fatte vedtak om flytebryggen i etterkant, da de kunne lene seg på 

jordskifterettens skifteplan og hevde at det ville bli mer problematisk å fjerne brygga etter at 

skiftesaken var avsluttet. 

Når det gjelder kommunens behandling av vedtaket, har dette tatt lang tid. Slike tiltak skal 

følge plan- og bygningslovens regler for utlegg, og disse ble helt klart ikke fulgt i denne 

saken. Kommunen kunne enkelt håndhevet disse reglene, men valgte å ikke ta noe endelig 

standpunkt før jordskiftesaken var ferdig. Gruppa ser hvorfor partene oppfattet kommunen 

som unnvikende, og mener at både jordskifteretten og kommunen burde tatt initiativ til å 

klarlegge saksbehandlingen før skiftevedtaket ble gjort. 

 

5.4 NAUSTRETTEN TIL HJALMARNAUSTET 

Gruppa stiller spørsmålstegn ved verdsettingen av denne naustretten i forhold til verdsettingen 

av båtplass i brygge. Fra kommunen opplyses det at båtplasser i brygge er svært attraktive i 

kommunen, da forholdene i sjøen ofte er vanskelige, og det anses som tryggere å ha båten 

liggende i brygge enn på båtfeste. En plass i flytebrygge medfører altså en betydelig verdi. 

Samtidig er det også klart knyttet en verdi i det å ha en naustrett ned mot sjøen. I denne saken 

hadde ikke naustet vært i bruk på nærmere 30 år, og diskusjonen til jordskifteretten gikk mer 

på en generell vurdering av en naustrett i strandsonen i området, enn akkurat hvordan denne 
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retten var brukt. I utgangspunktet vurderte jordskifteretten om tapt tilflot til naustet skulle 

kompenseres ved en båtplass i brygga, men endte opp med, etter en vurdering av lengden på 

strandlinjen og verdien av naustretten, å gi nausteieren to båtplasser i brygga. Dette var ikke 

parten fornøyd med og anket til jordskifteoverretten. Denne anken var egentlig ikke en klage 

på kompensasjonen han var tilkjent, men på at jordskifteretten ga han plass i en brygge som i 

utgangspunktet ikke skulle ligge der. Han ønsket brygga fjernet, og var villig til å gi fra seg 

båtplassene, da han ikke trengte dem. Jordskifteoverrettens dommer ønsket å stadfeste 

jordskifterettens avgjørelse, men ble nedstemt av sine meddommere, og parten ble tilkjent tre 

båtplasser i jordskifteoverretten. En slik dissens er svært uvanlig i saker for 

jordskifteoverretten, og det var første gang dommeren i denne saken hadde opplevd å bli 

nedstemt. Gruppa synes at jordskifterettens vedtak skulle vært opprettholdt, og at tre 

båtplasser var for mye sett i forhold til verdien av naustretten slik den står i dag. 

 

5.5 AVSLUTNING AV SAKEN 

I etterkant av saken er det fortsatt mye usikkerhet rundt bakgrunnen for avslutningen av 

saken. Partene føler ikke at konfliktene er løst, og de føler ikke at de har fått nok informasjon 

om vurderingene til jordskifteretten. Blant annet går disse usikkerhetene på hvorfor en part er 

tilkjent båtplasser i en brygge som er ulovlig utlagt, når denne egentlig skulle vært fjernet. 

Gruppa mener at jordskifteretten kunne vært mer tydelig ovenfor partene helt fra starten av 

saken, når det gjelder på hvilket grunnlag de kom frem til vedtakene som ble gjort i saken.  

Som det er nevnt i dette kapittel, punkt 5.1, skal rettsboken være en dokumentasjon av sakens 

gang og en opplysningskilde dersom partene lurer på noe i etterkant av saken. Kapittel 13 i 

tvisteloven gir regler om hvordan rettsboka skal føres, men det står lite om hvordan 

jordskifteretten skal forholde seg til partene og deres behov for opplysning.  
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Forord 

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

bestått av Ole Marius Eibak, Ole Martin Kaasa, Lars Tarje Kvam, og Jan Ottar Wiik.  

Oppgaven tar utgangspunkt i en jordskiftesak fra Nord- og Midhordland jordskifterett. Oppgaven er 

basert på befaring av området, intervju med parter og jordskiftedommer i saken, samt diverse 

saksdokumenter i jordskifteretten. 

Formålet med emnet er at en skal få innsikt i de ulike prosessene knyttet til et jordskifte, samt få 

innsikt i 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 både lærerikt og spennende. Det å være ute i feltet og jobbe 

med en reell sak er en svært god måte å lære på.  

Vi vil rette en stor takk til partene som stilte opp til intervju og jordskiftedommer Vidar Bergtun ved 

Nord- og Midhordland jordskifterett for en god innføring i jordskiftesaken. Videre rettes en takk til 

Øystein Bjerva og Einar Hegstad 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, et sammendrag av saken, samt 

problemstillingene som skal belyses, metoden som er benyttet og til slutt forklaring av oppgavens 

oppbygning. 

 

 
Bilde 1: Oma holmen (omaeple.no) 

 

1.2 Tema  

Denne oppgaven skal gi leserne innsikt i en gitt jordskiftesak og er sluttresultatet av emnet EIE304 

”Feltarbeid i eiendomsfag” ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Dette er et todelt emne, som 

består av en ukes feltarbeid og en påfølgende oppgavedel. Feltarbeidet går i korte trekk ut på at 

studentene får en konkret jordskiftesak som de skal sette seg inn i ved å være på befaring, intervjue 

aktuelle parter og jobbe med diverse saksdokumenter. Feltkurset ble holdt 26. august – 31. august 

2012 i Hordaland. Den aktuelle jordskiftesaken vi fikk hadde gått i Kvam kommune 2007-2008. 

Oppgavedelen går ut på å skrive en rapport ved hjelp av data samlet inn under feltarbeidet. 

Hovedmålet med rapporten er å belyse den aktuelle jordskiftesaken og gjøre egne vurderinger av 



 

fremgangsmåte og resultat. Deltagende studenter nærmer seg av

dette faget skal utfordre studentene til å vise og bruke kunnskap som de har tilegnet seg på en 

virkelig sak. Hver enkelt gruppe velger selv de problemstillinger de synes er av interesse og deretter 

belyser og drøfter disse nærmere. Denne oppgaven er en eksamensoppgave som i sin helhet danner 

grunnlag for karakteren gruppen får i faget.

Bilde 2: Oversikt over området hvor saken tok sted

fremgangsmåte og resultat. Deltagende studenter nærmer seg avslutningen av et 5

dette faget skal utfordre studentene til å vise og bruke kunnskap som de har tilegnet seg på en 

virkelig sak. Hver enkelt gruppe velger selv de problemstillinger de synes er av interesse og deretter 

e nærmere. Denne oppgaven er en eksamensoppgave som i sin helhet danner 

grunnlag for karakteren gruppen får i faget. 

versikt over området hvor saken tok sted (jordskiftekart i sak 1200-2006

2 

slutningen av et 5-årig studie og 

dette faget skal utfordre studentene til å vise og bruke kunnskap som de har tilegnet seg på en 

virkelig sak. Hver enkelt gruppe velger selv de problemstillinger de synes er av interesse og deretter 

e nærmere. Denne oppgaven er en eksamensoppgave som i sin helhet danner 

 
2006-0015) 
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1.3 Innledende om jordskiftesaken i Oma Ytre 

Saken i Oma Ytre i Kvam kommune var en bruksordningssak som var fremmet for å gjøre det mulig å 

unytte Oma elv til kraftproduksjon. Denne saken ble holdt i Nord- og Midhordland jordskifterett, 

startet opp 29. januar 2007 og ble avsluttet den 14. oktober 2008. Vi vil i stor grad henvise til denne 

rettsboken som er utarbeidet for saken og kaller den heretter kun rettsboka i oppgaveteksten (Nord- 

og Midthordaland jordskifterett 2008). Jordskiftedommer var Vidar Bergtun og saken var krevd etter 

jordskifteloven § 2 bokstav e(sams tiltak), men ble fremmet som en § 2 bokstav c nr 2 

sak(bruksordning). Den delen av Oma elv som hadde potensial for utnytting hadde fire grunneiere, to 

på hver side, hvor elven i sin helhet var grense mellom grunneierne på de to sidene. Det ble i tillegg 

avsagt dom om to tvister som en del av rettsavklaringen for eierskapet til fallrett i elven. 

Det hadde vært prøvd å få til en løsning i minnelighet før saken ble brakt inn for jordskifte. Dette 

hadde ikke ført frem da den ene eiendommen ikke ønsket å sette sine arealer og ressurser til 

disposisjon for et slikt prosjekt. 

Det oppstod ved forberedelsen av saken usikkerhet for jordskifteretten om hvem som egentlig hadde 

eiendomsrett til en av teigene som grenset ned mot elven. Part D hevdet at det fremgikk av 

salgsoppgave og kontrakt at de hadde holdt en liten utmarksteig som lå inntil elven, utenom salget 

og at denne skulle skilles ut etter salget og overdras vederlagsfritt tilbake til selger. Motpart E mente 

han var rettmessig eier av denne teigen siden hans matrikkelnummer var oppført på teigen.  Tvisten 

ble avgjort ved at part D ble gitt eiendomsrett til denne teigen. 

Partene var i stor grad selvprosederende med unntak av to som fikk bistand av advokat. 

Naboeiendommer ble innkalt som parter for å avklare muligheten for om noen andre hadde fallrett i 

elven, dette ble gjort for at det ikke skulle komme noen senere med påstand om at de hadde en slik 

fallrett. Etter at rettsavklaringen var fullført var det kun de fire grunneierne med grense mot elven 

som var resterende parter i saken, av disse var det en som hadde bistand av advokat. To av 

eiendommene var registrert som sameie, et eid av et ektepar med hver sin ideelle halvpart og et 

personlig sameie tilhørende tre søstere med en tredjedel hver. Sameiene blir for enkelhets skyld 

omtalt som en part da det er slik de fremstår. 

Det var ikke enighet om blant partene om å utnytte elven til formålet saken var fremmet for, hvor en 

part(part D) ytret ønske om å utnytte eiendommen på en annen måte og også hevdet at fallet like 

gjerne kunne utnyttes uten deres delaktighet. De andre partene hevdet at en mindre utnytting ville 

øke risikoen betraktelig og senke den potensielle inntjeningen slik at eiendomsforholdene var 

utjenelige og at jordskifteretten dermed hadde kompetanse til å gå inn og ordne bruken med tvang. 

Det ble påstått, av part D, at ved å tvinge mindretallet med så ville dette avskjære deres ønskede og 
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planlagte bruk av eiendommen. Og videre ble det hevdet at dette ville føre til tap, uønsket risiko og 

således stride mot tapsgarantien i jordskifteloven § 3 bokstav a. Majoriteten la frem kalkulasjoner på 

prosjektet med og uten mindretallets delaktighet, viste til at eiendommen som sådan ikke led tap 

etter § 3 a og at en mindre utnytting ville avskjære naboen på andre siden av elven å få utnyttet en 

stor del av sin fallrett som følge av dette, se bilde nedenfor. 

 

 
Bilde 3: Alternativt inntak (Bergtun 2012) 

 

 

Jordskifteretten kom til den slutning at eiendomsforholdene var utjenelige, selv med den mindre 

utnyttingen, og satte i gang utarbeidelsen av en bruksordning for å få utnyttet fallet som ville gagne 

eiendommene på den mest tjenelige måte. Mindretallet ble tvunget med, med begrunnelse i at dette 

var den mest tjenelige utnyttingen av eiendommen. Den alternative bruken var ikke igangsatt eller 

påregnelig i tilstrekkelig grad og det ble lagt til grunn at denne bruken nok ikke ville avskjæres av 

dette prosjektet. 
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Grunneierne ble medlemmer i et falleierlag, som skulle ha en viss andel av bruttoinntekten, med 

mulighet for å ta del etter fallrettsandel i et annet selskap som skulle ta seg av bygging og drift av 

anlegget. Det er ikke mulig for jordskifteretten å påtvinge parter en slik risiko som en slik utbygging 

påfører slik at denne todelingen er nødvendig. Partene står frivillig til å delta i driftsselskapet opp til 

sin andel med forkjøpsrett for partene dersom noen av partene ikke ønsker å ta del, eller utnytte sin 

fulle andel, i driftsselskapet. 

 

 
Bilde 4: Øverste del av anlegget med inntaksdam 

 

 

Anlegget er i dag ferdig bygd og i drift og alle fallrettseierne ble med i driftsselskapet fullt ut. Flere 

parter har uttrykt at de i det store og hele er fornøyd med at det ble jordskifte og at det er grunnen 

til at de har fått på plass rammene som gjorde prosjektet realiserbart. Dersom det hadde vært full 

enighet om å utnytte elven så måtte partene selv ha forhandlet seg frem til hvordan de ville samkjøre 

bruken og fordelingen av investering og overskudd. Det ville også påløpt kostnader for utarbeiding av 

kontrakter og konsulenttjenester som nok fort hadde oversteget kostnaden med et jordskifte. 

Jordskifteretten har kompetansen og ”maler” som kunne adapteres til å sørge for at det ble tjenelige 

forhold for utviklingen av dette prosjektet og fremtidsutsiktene for eiendommene. Saksgangen tas 

nærmere opp i kapittel 2. 
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1.4 Problemstilling 

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er å belyse den konkrete jordskiftesaken. 

Gjennom presentasjonen av saken gjort av jordskifteretten og intervju med partene, kom det frem 

flere interessante underproblemstillinger vi kunne ta fatt i. Det vi først merket oss var at de fleste 

partene hadde sterke meninger angående andelsfordelingen. Gruppen vil derfor se på de 

argumenter og begrunnelser jordskifteretten la til grunn for sine vurderinger iht. andelsfordelingen. 

Til slutt ønsker vi å finne ut hvordan partene ser på utfallet av saken og tanker om fremtiden. 

 

Ut i fra dette kan vi oppsummere følgende underproblemstillinger som vi ønsker å belyse nærmere: 

1. Hva er grunnlaget for andelsfordelingen, hvilke konsekvenser har denne for partene og 

kunne den vært fordelt på en annen måte? 

2. Hvordan er situasjonen etter jordskifte med tanke på økonomi, drift/samarbeid, partenes 

relasjoner og lokale konsekvenser som følge av utbyggingen? 

 

 Vi ble også oppmerksomme på at partene, før jordskifteretten kom inn i saken, hadde prøvd å få til 

en utbygging av småkraftverket i Oma elva i egen regi. Det ville vært interessant å se nærmere på 

hvorfor partene selv ikke klarte å få til et samarbeid som førte til utbygging. Det ble også store 

kostnadsoverskridelser for utbyggingen av anlegget i forhold til hva som var forespeilet når 

jordskifteretten tok sine beslutninger. Det kunne også vært et tema å drøfte om jordskifteretten 

burde ta større ansvar for å sikre minimalisering av grunneiernes risiko gjennom å få på plass 

bindende anbud før saken avsluttes. En annen mulighet er at det kan settes en form for kostnadstak 

som gjør at saken burde vurderes på nytt dersom kostnadene ser ut til å overstige dette nivået. Dette 

er problemstillinger vi har valgt å ikke se nærmere på i denne oppgaven for å kunne få en større 

dybde i de problemstillingene vi har valgt og synes er mest interessante. Vi kunne også sett på 

jordskifterettens bruk av tvang til å gjennomføre en bruksordning eller andre aspekter ved 

bruksordningen. 

 

1.5 Metode og fremgangsmåte 

I denne oppgaven har vi benyttet kvalitativ metode. Dette er fordi det er en studie av en konkret sak 

som er vurdert etter realiteter, potensial for utvikling og interesseavveininger som er særegne for 

denne saken. Det er også få involverte parter som har ulike eierposisjoner og hadde forskjellige 
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visjoner for om og hvordan de ville ta del i dette prosjektet, som lå til grunn for at saken kom opp i 

jordskifteretten. Dette er også en type sak som ikke hadde vært prøvd for retten mange ganger før 

slik at denne saken i stor grad kan ses på som ”nybrottsarbeid”. Dommeren fikk av denne grunn et 

større arbeid med å sørge for at partene ble sikret sine rettslige posisjoner samtidig som at de ville bli 

sittende igjen med gode byggesteiner til å kunne realisere prosjektet i egen regi etter at saken var 

avsluttet. 

Opplysninger er fremskaffet ved studier av rettsbok, annet materiale i saksmappen og ved intervju av 

parter og jordskiftedommeren. Universitetet sendte før kursstart ut et informasjonsbrev(Vedlegg 6) 

som gjorde partene forberedt på at det ville komme studenter som ville studere jordskiftesaken, 

virkningene av den og at formålet med dette var å lære. Vi utarbeidet en intervjuguide(Vedlegg 1-3) 

med de spørsmålene vi ville at partene skulle fortelle noe om. Deretter kontaktet vi de aktuelle 

partene på telefon, introduserte oss selv, og gjorde så en avtale for å møte dem personlig senere for 

et intervju, med unntak av en part som fikk intervjuguide på e-post og ble intervjuet pr. telefon.  

Vi har prøvd å tilnærme oss partene på en måte som ville gjøre at de åpnet seg mest mulig og kunne 

gi utrykk for sitt møte med jordskifteretten på en så usminket måte som mulig. Dette prøvde vi å 

oppnå ved å føre en løsere samtale uten å følge intervjuspørsmålene slavisk, møte partene på deres 

arena og ikke stille oss i en forsvarsposisjon av jordskifterettens avgjørelser og fremgangsmåte. Vi 

fikk avtalt møte med og intervjuet eiere av de fire eiendommene som ble tilkjent fallrett i tillegg til en 

part som ikke ble tilkjent fallrett. Partene ble intervjuet en og en, de var imøtekommende og 

besvarte spørsmålene utfyllende. Vi vil ta hensyn til partene i vår fremstilling slik at disse ikke stilles i 

et slikt lys at de kan personifiseres med meningsytringer om sitt møte med jordskifteretten som kan 

føles ubekvemme. Rettssaker av enhver art er kostbare når det gjelder følelsesmessige påkjenninger, 

både objektive og subjektive standpunkter er det sårt og kanskje ikke få medhold i på en slik måte 

man selv synes er riktig. I denne saken har parter hatt forskjellig ønske om hvordan eiendommene 

skulle utvikles og hva slags vurderinger retten skulle legge til grunn for sine avgjørelser. Prosjektet er 

nå utviklet og eierne søker å samarbeide på best mulig måte for felles fortjeneste, vi vil derfor prøve 

å vise varsomhet i vår beskrivelse av partenes interaksjon seg imellom. 

Det vi vil belyse i oppgaven er partenes møte med jordskifteretten, hvordan de synes sine rettslige 

interesser er ivaretatt og om de har forstått rettens handlinger, avveininger og avgjørelser. I tillegg vil 

vi se på og vurdere de avgjørelser jordskifteretten har kommet til etter partenes fremstilling og 

hvordan disse slår ut i faktiske konsekvenser for partene. 

 



8 
 

1.6 Oppgavens oppbygging 

Oppgaven består av totalt 6 kapitler hvor det drøftes underveis innad i kapitlene hvor dette er 

naturlig. Vi har gjort dette for å gjøre det mer oversiktlig og dermed lettere for leseren å forstå 

sammenhengen enn om vi hadde tatt for oss all drøftingen i et eget kapittel. Dette kapittelet gir 

leseren en innføring i oppgaven, kapittel 2 forklarer i mer detalj hvordan saksgangen foregikk og 

kapittel 3 tar for seg jordskifteretten sin kompetanse for å benytte aktuelle de virkemidlene.  

Deretter setter vi leseren inn i og evaluerer den bruksordningen jordskifteretten kom til i kapittel 4, 

så forklarer vi hvordan partene har ordnet seg etter jordskiftet i kapittel 5 før vi avslutter med noen 

av våre egne refleksjoner til slutt i kapittel 6. Kilder, bildereferanser og vedlegg er plassert bakerst i 

oppgaven, egne bilder og tabeller er ikke oppgitt med referanser. Hovedproblemstillingen med å 

belyse saken gjøres gjennom hele oppgaven, mens underproblemstilling 1 om andelsfordelingen tas i 

kapittel 4 og underproblemstilling 2 om hvordan situasjonen er etter jordskifte besvares i kapittel 5. 
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Kapittel 2 Beskrivelse av jordskiftesaken 
 

2.1 Innledning 

I dette kapittelet vil det å opplyse saksgangen i jordskifteretten stå i fokus. Kapittelet handler om den 

tidlige prosessen i jordskifteretten, det vil si fasen før saken ble fremmet. Her er hovedsakelig 

relevant informasjon fra rettsboken og data innhentet fra intervju med partene, brukt for å belyse 

prosessen. Dette er viktig i forhold til å forstå helheten i saken, ved å få et inntrykk av partenes 

synspunkter og interesser, og jordskifterettens syn som er lagt til grunn for avgjørelsene i denne 

saken. Vi har valgt å anonymisere partene i denne saken. De er derfor oppgitt som A, B, C, D, E og F. 

 

2.2 Underliggende rettsforhold 

Da det ble krevd sak etter jordskifteloven § 2, ble det tidlig klart gjennom rettsmøtene at det var 

underliggende rettsforhold som måtte avklares før en kunne gå videre med saken og 

fremmingsspørsmålet. I dette tilfellet var det tvist om eiendomsrett og uklarhet om bruksrett som 

måtte avklares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 5: Oversikts kart med parter 
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Jordskifteretten er saklig kompetent til å avgjøre tvister så langt det er nødvendig for å avgjøre saken, 

jf jordskifteloven § 17 første ledd. Her står det: ” Tvist om grenser, eigedomsrett, bruksrett eller anna 

innan skiftefeltet eller med utanforståande skal jordskifteretten, om det trengst av omsyn til 

jordskiftet, avgjere ved dom.”  

 

2.2.1 Tvist om eiendomsrett 

Under det første rettsmøtet ble dommer Vidar Bergtun kjent med at part D mente at part E ikke var 

part i saken, da part D hevdet at det var de som hadde eiendomsrett til en ca 12 dekar stor 

utmarksteig på gnr 133, som ligger langs Oma elva sørvestre side. Partene D og E, var representert 

med advokater, disse fikk i oppgave av retten om å avklare om det var tvist mellom deres parter 

vedrørende eiendomsrett. Dette kom de frem til at det var, da begge parter mente at det var de som 

hadde eiendomsrett til denne utmarksteigen, og da også tilhørende fallrettigheter.  

Retten kom derfor frem til at tvisten skulle avgjøres ved dom etter nevnte § 17, da dette var 

nødvendig for å ta stilling til kravet om bruksordning.   

 

Som nevnt omhandlet tvisten eiendomsrett til en ca 12 dekar stor utmarksteig som grenser til elva. 

Bakgrunnen for at det var uenighet om hvem av partene som eide teigen, kan forklares med en 

eiendomstransaksjon tilbake i 2002. Da solgte nemlig part D en eiendom i dette området, til part E. 

Part E mente at den aktuelle teigen fulgte med da han kjøpte eiendommen i 2002.  

 

I rettsboken kommer det frem at kjøpekontrakten knyttet til dette salget, inneholdt et avsnitt om 

den omtvistede teigen. Her står det i korte trekk, at teigen ikke skulle følge med ved salg av 

eiendommen. Dette fikk vi også bekreftet av part D, da vi var og intervjuet dem. De fortalte at de 

bevisst hadde holdt igjen denne teigen da de solgte. Dette stod i prospektet og kjøperen var 

informert om at dette ikke var med i salget. De synes derfor at det var svært overraskende at part E 

hevdet han eide dette. Videre var de også overrasket over at de andre falleierne forholdt seg til part 

E som eier, og mente at andre må ha visst at det ikke var part E som var eier av denne teigen.  

 

I tillegg til kjøpekontrakten, partenes bevis, synspunkter og oppfatninger, la retten også vekt på en 

tidligere jordskiftesak som hadde vært i det aktuelle området (Hardanger jordskifterett sak nr 

5/1943), i vurderingen om hvem av partene som var eier av teigen. Retten kom med dette frem til at 

teigen ikke fulgte med salget tilbake i 2002, og at det var part D som var eksklusive eiere av den 

delen som lå ved elven.  
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2.2.2 Tvist om bruksrett 

Naboer blir også varslet og tilkalt til de første rettsmøtene, slik at alle som på en eller annen måte 

kan/vil bli berørt, får mulighet til å uttale seg og bli hørt. 

 

Under det andre rettsmøte kom det frem at en av naboene i området, part F, var av den oppfatning 

at han hadde fallrettighet på den strekninga som skulle utbygges. Han hevdet han hadde andeler i 

fallet, grunnet at det stod i noen gamle papirer fra en utskiftning i 1881 at bruket han eier har ”rett til 

å tage vann” i elva. Han viste også til en skylddeling fra 1865 der det kommer frem at eiendommen 

tidligere ble delt i to like deler, til nåværende eiendommer som tilhører part C og F. Derfor la han ned 

en påstand om at hans eiendom har andeler i fallretten i den del av Oma elva som går langs 

eiendommen til part C. 

Gjennom samtalen vi hadde med part F fikk vi på ingen måte inntrykk av at han var sikker på at han 

burde ha andeler i fallet. Men på bakgrunn av at han var kalt inn til jordskiftesaken og at han ikke 

helt visste hva som lå i denne retten til å ta vann, syntes han det var interessant å se om han hadde 

rett til noen andeler. Det samme inntrykket fikk vi da vi snakket med dommer Bergtun. Han hadde 

ikke inntrykk av at part F trodde han hadde fallrett, men trodde mer at han ville prøve for å se om 

det var en mulighet.  

Også denne tvisten ble avgjort med dom jf jordskifteloven § 17. Retten kom her frem til at 

beskrivelsen om at part F fortsatt kunne ta vann i elva i utskiftninga, ikke kunne tolkes slik hen at det 

innebar noen form for fallrettighet. Retten kom altså frem til at det ikke var grunnlag for at part F 

skulle ha andeler i fallretten som ligger til eiendommen eid av part C.    
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2.3 Kryssende interesser 

Etter at de underliggende rettsforholdene var avklart, og det var klart hvilke parter som hadde 

fallrettigheter i Oma elva, måtte retten ta stilling til de ulike interessene hos fallrettseierne.  

 
Bilde 6: Oversiktkart med parter etter avklart underliggende rettsforhold. 

 

 

2.3.1 Motstander av utbygging 

Part D var imot utbygging, mens de andre partene var for. Videre oppsummering av saksgangen, i 

dette kapittelet og kapittel 3, vil derfor bli belyst med fokus på part D (sameie mellom tre søsken), da 

det er deres synspunkter og meninger som er av størst interesse i denne sammenheng. 

I rettsboka kommer det frem at de var motstandere av å bruke elva til kraftproduksjon. Dette på 

grunn av at de blant annet mente det var et for stort inngrep på deres eiendom i forhold til hva de 

fikk igjen. De hadde planer om et miljøriktig hytteprosjekt i området, som de mente var et spesielt og 

unikt naturområde. Dette ville bli lagt under vann dersom det ble bestemt at planen om å legge 

inntaksdammen på deres eiendom skulle realiseres. I tillegg står det at de var av den oppfatning at 

det var et svært usikkert prosjekt, hvor det var lagt frem altfor lite dokumentasjon iht. prosjektets 

lønnsomhet. 
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Under samtalen vi hadde med dem ga de uttrykk for at det ikke var det økonomiske som var 

interessant. Det som var viktig for dem var at de fikk beholde den lille teigen de holdt igjen på Oma 

slik den var. De ønsket å ha en uberørt «flekk» som det senere kunne bygges hytte på, og kanskje 

fjerne litt av den gamle granskogen. Videre ga de uttrykk for at de ikke ønsket å hindre de andre i å 

bygge ut, de ville bare ikke være med selv.  

De fremla for retten at deres eiendom ikke burde kunne tvinges med i prosjektet, av følgende 

hovedgrunner: 

- Etter deres syn var ikke tilhøva utjenelige i området slik vilkåret etter § 1 i jordskifteloven 

tilsier.   

- Foreligger ikke ”særlige grunner,” jf jordskifteloven § 2 bokstav c, nr. 2 

- Kostnadene større enn nytten, jf § 3 bokstav a. 
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Kapittel 3 Hovedvilkår for jordskifte 
 

3.1 Innledning 

Et jordskifte kan føre med seg store endringer i eiendommens funksjon og form, og det kan ikke 

minst føre med seg bruk av tid og penger for å ivareta eiendommens interesser. Jordskifteloven 

stiller derfor strenge krav til hvilke vilkår som må være oppfylt for at en eiendom skal bli en del av en 

jordskiftesak (Reiten 2009). 

I dette kapitlet vil vi se nærmere på jordskifterettens kompetanse i forhold til å fremme en 

jordskiftesak, hvor en av partene er imot skiftet. Det vil og bli sett nærmere på hva jordskifteretten la 

til grunn i denne saken, med tanke på part D sine motforestillinger.  

Selv om parter er imot jordskifte kan rettsendrende saker (omforming av eiendoms- og 

bruksrettsforhold) fremmes, dersom vilkårene i jordskifteloven §§ 1 og 3 bokstav a oppfylles. I tillegg 

må jordskifteretten ha mulighet til å bedre forholdene ved bruk av virkemidlene i jordskifteloven § 2. 

Det kan og nevnes at disse vilkårene gjelder kun for rettsendrende saker, ikke rettsfastsettende saker 

(grensegang og rettsutgreiingssaker) etter §§ 88 og 88a i jordskifteloven. 

 

3.2 Utjenelig eiendommer 

Det første retten må ta stilling til, er vilkåret om at minst en av eiendommene det er krevd jordskifte 

for er utjenelig.  

Jordskifteloven § 1 

”Eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve, kan leggjast 

under jordskifte etter denne loven. " 

Vilkåret i § 1 sier at en eiendom må være vanskelig og utnytte etter dagens forhold eller aktuelle 

driftsmåter. Det er et vilkår en ikke kan gå utenom. Det er viktig å merke seg at det ikke er krav om at 

alle eiendommene må være utjenelige for å kunne fremme et jordskifte. Ut i fra rettspraksis er det 

nok at en av eiendommene i saken er utjenlig jf. Rt. 2000 s. 1119.  

Når det gjelder det at det skal gjøres tjenelig etter ”tid og tilhøve” bygger det på dagens situasjon og 

at lovteksten skal følge dynamikken i samfunnet. Betydningen av uttrykket ”tid og tilhøve” i 

forbindelse med utbygging av småkraftverk, kommer fint frem i en masteroppgave skrevet av 

Sæmund Stokstad (2011 s.13 ): 
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" Omgrepet tid og tilhøve i lovteksten opnar for ei dynamisk vurdering av nyttesituasjonen. Ein lyt 

ikkje taka omsyn til det som har vore vanleg å nytta eigedomen til. Dette er særskilt viktig i saker 

kring småskalakraftverk. Omgrepet er med å gjera at ein grunneigar kan krevja jordskifte i eit 

området der han sjølv ikkje eig nok av fallet til å bygga ut åleine. Det treng ikkje vera semje om å 

bygga ut, og området treng ikkje før ha vore nytta til kraftproduksjon. Det er utenleg etter tida og 

tilhøva at han ikkje får bygga ut småskalakraftverk. "  

Det at det er utjenelig etter ”tid og tilhøve” at en ikke får bygge ut småkraftverk, er et viktig poeng 

her. Retten vurderte det slik at dersom inntaket måtte være nedenfor part D sin eiendom, ville 

utbyggingskostnadene nærme seg det en må regne som ulønnsomt / risikabel investering (rundt 2,50 

kr/kwh). Beregninger som ble gjort tilsa en utbyggingskostnad på 2,51 kr/kWh dersom inntaket 

plasseres nedenfor part D sin eiendom, og omlag 1,80 kr/kWh dersom inntaket plasseres på part D 

sin eiendom.    

Hvis en ikke fikk utnyttet det øverste fallet, pga motstand fra part D, ville en fått et klart dårligere og 

mer risikabelt prosjekt, enn alternativet med inntak på part D sin eiendom. Derfor la retten til grunn 

at minst en av eiendommene var vanskelige å utnytte, jf jordskifteloven § 1, da motstand fra part D 

mest sannsynlig ville føre til at det ikke ble noen utbygging.  

 

3.3 Jordskifterettens ”verktøykasse” 

Neste spørsmål retten måtte ta stilling til var om de hadde kompetanse til å gjøre forholdene i denne 

saken bedre enn de var. Jordskifteloven § 2, omtales ofte som jordskifterettens ”verktøykasse,” fordi 

paragrafen inneholder de virkemidler jordskifteretten kan benytte seg av ved et jordskifte. Poenget 

med jordskifteloven § 2 er at eiendom som er utjenelig, skal kunne gjøres mer tjenelig ved hjelp av et 

eller flere av virkemidlene i paragrafen. 

Som tidligere opplyst var det i dette tilfellet kryssende interesser hos fallrettseierne. I slike tilfeller 

kan jordskiftedomstolen gi regler for hvordan området skal utnyttes. En regulering av eierinteressene 

gjøres normalt med en bruksordning, hjemmelen for bruksordningssak finner vi i jorskifteloven § 2 

bokstav c.  
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Jordskifteloven § 2 bokstav c, har følgende ordlyd: 

 ” Jordskifte kan gå ut på å:  

1.gi reglar om bruken i område der det er sambruk mellom eigedomar.  

2. gi reglar om bruken i område der det ikkje er sambruk mellom eigedomar, når 

jordskifteretten finn at det ligg føre særlege grunnar.  

3.gi reglar om bruken i område i det samiske reinbeiteområdet der det går føre seg reindrift. 

Retten kan ikkje regulere tilhøva mellom dei som utøver slik reindrift.  

4.gi reglar om bruken i personleg sameige i skogeigedom og i fjellstrøk som for storparten 

ligg over barskoggrensa når det ligg føre særlege grunnar.” 

 

3.3.1 Rettslig- og geografisk fellesskap  

De mest kjente og omtalte reglene i jordskifteloven § 2 finner vi i nr 1 og 2. Disse deles inn i to 

former, rettslig- og geografisk fellesskap.  

Rettslig fellesskap er hjemlet i jordskifteloven § 2 bokstav c nr. 1, og gir jordskifteretten kompetanse 

til å regulere bruken i et område hvor det er sambruk mellom eiendommer. Sambruk er i denne 

forstand det rettslige fellesskap. Et rettslig fellesskap er hvor to eller flere personer har rettslig 

interesse i samme eiendom. For eksempel i tilfeller hvor en har grunneiendomsretten, mens en 

annen har beiterett på eiendommen. Et rettslig fellesskap eksisterer og i sameier.   

Et geografisk fellesskap er hjemlet i jordskifteloven § 2 bokstav c nr. 2, og gir jordskifteretten 

kompetanse til å regulere bruken i et område hvor det ikke er sambruk mellom eiendommer. Det er 

dette som er tilfelle i denne saken, og det vil derfor videre bli sett nærmere på om vilkårene her 

oppfylles.  

En bruksordning etter § 2 bokstav c, nr 2, vil ikke endre på eiendoms eller rettighetsforholdene, men 

gir som sagt regler for bruken av et område. Begrepet "bruken i område" forstås i denne 

sammenheng med utnytting av vassfall.  Bruksordninger kan løse problemer der flere grunneiere må 

samarbeide om en utbygging, da jordskiftedomstolen vil gi de nødvendige regler for å tilrettelegge 

for bruk og sambruk av vassdraget. Paragrafen er en unntaksregel, i og med at det her er snakk om 

"særlege grunnar.” Det vil si at det skal gjøres en særlig vurdering i hver enkelt sak.  

Part D fremla at det ikke forelå ”særlige grunner,” som paragrafen tilsier, og uttrykte av den grunn at 

jordskifte ikke hadde kompetanse til å regulere bruken i området. Retten mente at grunnen til at 
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bruksordning tidligere ikke har blitt benyttet mye på vannkraft, har å gjøre med at det er en 

forholdsvis ny utnyttingsmetode der private har fått tillatelse til å produsere og selge strøm. De la 

vekt på at regelen er blitt brukt i utallige bruksordningssaker som har regulert bruken av jakt, beite, 

skog, grus med mer, i liknende tilfeller hvor det ikke har vært sameie. Retten kunne derfor ikke se at 

det i dette tilfellet skulle være en grunn for ikke å kunne benytte regelen på en ny type 

ressursutnytting. I vurderinga om det forela ”særlege grunnar” mente retten også det var relevant å 

trekke inn konsekvensene av å bruke andre virkemidler i jordskifteloven. De mente at i denne saken 

som omhandler fallretter ville det vært uheldig å benytte seg av arealbytte. Fallretten representerer 

store verdier i forhold til den generelle arealverdien i området, og et arealbytte ville derfor vært et 

mye dårligere virkemiddel enn bruksordning i dette tilfellet.  

 

3.4 Garantien mot tap 

Retten må også forsikre seg om at ingen av eiendommene lider tap, jf § 3 bokstav a: 

 ”Jordskifte kan ikkje fremmast:  

a) dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytten for kvar einskild eigedom. " 

Denne regelen skal altså sikre parter i rettsendrende saker mot en løsning, som totalt sett er 

dårligere enn før skiftet. Regelen bygger på at retten skal vurdere nytten for hver eiendom som det 

er krevd jordskifte for. Den ekstra nytten som oppstår etter skiftet, kalles skiftegevinst. 

Skiftegevinsten skal minst være like stor som kostnadene og ulempene ved saken. Vilkåret i § 3 

bokstav a gir med andre ord en garanti mot tap, og omtales ofte som " ikke-tapsgarantien." Selv om 

det ikke er noe krav, vil jordskifterettene prøve å få til et skifte som gjør at alle parter tar del i 

skiftegevinsten. 

I forhold å tilfredsstille vilkåret i paragraf 3 bokstav a, er hovedregelen at dette skal gjøres uten å 

bruke penger som kompensasjon for skiftet ved fremming av saken. Det skilles allikevel mellom det 

som kan gjøres ved fremming og det som kan gjøres i lovlig fremmet sak. Jordskifterettene kan 

pålegge partene å bruke penger for å få til et tjenelig skifte jf. §§ 30 siste ledd og 42 siste ledd. 

Nytte og tap skal vurderes på en objektiv måte. Om en eiendom får nytte av et jordskifte skal 

vurderes i forhold til hva en ser på som nytte for en eiendom objektivt sett. Selv om part D ikke 

mente det var til nytte for dem, og at de er knyttet til eiendommen og vil beholde den slik den er 

med mulighet for hytteutbygging med mer, kan ikke retten legge slike subjektive meninger til grunn. 

Som nevnt er det en objektiv vurdering som gjøres, og det er eiendommen som er gjenstand for 

vurderingen. 
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Retten mente i denne sammenheng at planene om hyttebygging var svært usikre og vage. Teigen 

ligger i et utmarksområde som er regulert til LNFR-område, og slik retten så det var det ingen 

indikasjoner på at kommunen ville ha godtatt en omregulering av dette området. Dersom part D 

allikevel i senere tid skulle få tillatelse til hyttebygging, var rettens syn at dette ikke ville komme i 

konflikt med småkraftutbyggingen. Retten mente at dette isteden ville gi positive muligheter.  

Retten vurderte også om det var andre utbyggingsalternativer som part D kunne delta i som ga de 

større inntekter. Etter retten sitt syn forelå det ikke slike alternativer. Selv om det er et relativt stort 

inngrep, vil det å få en årlig avkastning som dette prosjektet ville gi, ikke kunne sees på som om at 

”kostnadene og ulempene blir større enn nytten.” 

Part D mente også at kostnadene knyttet til selve saksgangen ville gi de tap, blant annet på grunn av 

utgifter til sakkyndig hjelp. Når det gjelder slike utgifter er det rettens syn at en part som motsetter 

seg fremming av en sak, ikke fritt kan pådra seg unødvendige store kostnader i håp om at dette skal 

gi grunnlag for at retten kommer frem til at parten lider tap. Når det gjelder utgiftene til saken for 

jordskifteretten, vil disse utgiftene være svært små i forhold til inntektspotensialet. 

Ettersom jordskiftedomstolen ikke kan pålegge grunneiere å delta i tiltak som medfører at 

vedkommende kan lide tap, etablerer jordeskiftedomstolen normalt, jf § 34b første ledd. Formålet 

med å få organisert fallrettseierne i et eierlag, er at deltagerne i laget ved flertallsvedtak kan inngå 

forpliktende avtaler med et driftsselskap som ønsker å utnytte kraftressursene ved bygging av et 

kraftverk. Fallrettseiere som ikke ønsker å delta i utbyggingen løper dermed ingen risiko for å bli 

tvunget med i større investeringer. Investeringer og drift av risikofylte tiltak overlates til andre enn 

eierlaget. Normalt er det pliktig deltakelse i eierlaget, og det er normalt heller ikke anledning å melde 

seg ut av laget. Reglene i bruksordningen utformes slik at også mindretallet sine interesser blir sikret. 

Reglene for eierlaget utformes som et sett med vedtekter, som sier noe om eierandeler, styring og 

drift av eierlaget og visse føringer for forholdet mellom eierlaget og driftsselskapet (Arbeidsgruppe 

nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 1999 ) 

 ”Tiltak som kan innebære stor risiko, kan bare gjennomførast av eit driftselsakap,” jf jordskifteloven 

§ 34 b, 3 ledd. Driftselskapet skal stå for utbygging, produksjon og salg av strøm. Deltagerne i 

eierlaget har rett til å være med i driftselskapet, men kan ikke tvinges med. Parten kan altså selv 

velge om de vil være med eller ikke. Selve bruksordningen tvinger derfor ikke partene inn i en 

tapsrisiko. Partene kan velge å leie ut fallrettene sine, og med det stå utenfor driftsselskapet. Det 

fører til at det ikke er noen direkte risiko for parten. Det som i så fall er risikoen er at en kunne ha leid 

ut til et småkraftprosjekt som ville gitt høyere avkastning enn det som er planlagt. Retten la til grunn 

at det prosjektet som rekvirentene hadde planlagt, var det beste prosjektet part D kunne være med 



19 
 

på. Retten kom med dette frem til at part D ikke kom til å lide tap ved en bruksordning for utnytting 

av fallretter med mer.  

Retten kom så til følgende slutning: ”Sak 1200-2006-0015 Oma Ytre mfl vert fremja som 

bruksordning etter jordskiftelova § 2 bokstav c, nr 2.  
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Kapittel 4 Bruksordningen for jordskiftet i Ytre Oma 
 

4.1 Innledning 

Dette kapittelet omfatter bruksordningen i saken og vil belyse underproblemstilling nummer 1. 

Jordskifterettens bruksordning for Oma Ytre inneholder blant annet informasjon om hva den 

omfatter, formålet med den, andelsfordelingen i laget, regler for årsmøte og fordeling av inntekter 

og utgifter. 

I utarbeidelsen av bruksordningen for Oma Ytre viste det seg fort at partene var noenlunde enig i det 

utkastet som jordskifteretten hadde laget. Partene hadde noen ulike interesser når det gjaldt deler 

av forslaget men var stort sett fornøyd. Det mest utfordrende punktet i bruksordninga var hvordan 

andelsfordelingen var gjort og hvilke andeler de forskjellige partene mente de skulle ha. Fokuset i 

dette kapittelet vil derfor være på andelsfordelingen i bruksordningen, mens de andre delene av 

bruksordningen ikke utdypes noe mer. 

For best å kunne belyse andelsfordelingen vil vi ha med en kort forklaring på hva andelsfordelingen 

omfatter, jordskifterettens begrunnelse for den endelige fordelingen og partenes syn på den. 

Kapittelet avsluttes med en drøftelse.  

 

4.2 Hva omfatter en andelsfordeling 

 

 
Figur 1: Prinsippskisse av et elvekraftverk (Bergtun 2012) 
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I bruksordningen vil partene organiseres i et falleierlag som alle parter er pliktige til å være med i. 

Falleierlaget får leieinntekter fra småkraftverkets driftsselskap som en kompensasjon for leie av fall 

og eventuelle andre faktorer som for eksempel inntak, kraftstasjonstomt, vei og rørgate. Hvor mye 

leieinntekter laget skal ha beregnes i dette tilfellet av tabellen som står i § 9 i bruksordningsreglene, 

der investeringskostnaden i kr/kWh er grunnlaget. 

 

Tabell 1: § 9 bruksordningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: (Rettsboka, s.46) 

 

 

Disse inntektene skal fordeles mellom partene etter hvor mye de bidrar med i laget. Andelene hver 

part skal ha av leieinntektene beregnes av jordskifteretten og blir regnet ut som en prosentandel av 

de totale inntektene. I en bruksordningssak kan retten også være med å skipe lag som skal danne 

driftsselskap for utnyttelse av elven. Siden småkraft er et tiltak med et risikomoment kan ikke 

jordskifteretten tvinge noen til å gjennomføre et slikt prosjekt jf. jordskifteloven § 34b tredje ledd, så 

partene må selv velge om de vil være med. I denne saken har alle partene valgt å bli med og får da en 

andel i driftsselskapet som tilsvarer den samme andelen de får i falleierlaget. 

I forhold til å beregne andelene er det fallet i elva som har mest verdi. Fallet er høydeforskjellen 

mellom inntaket og kraftstasjonen og det er det som skaper energi. Selv om det ikke er noen fasit på 

hvordan andelene skal beregnes vil det være fallet som teller mest. Oma saken var den første i sitt 

slag hvor det i tillegg er gitt noen prosentandeler for andre innsatsfaktorer. I denne saken er det gitt 

andeler for inntakstomten og kraftstasjonstomten i tillegg til fallrettene. Akkurat hva som er den 

beste måten å beregne andeler på er et vanskelig og omdiskutert tema som vi vil drøfte senere i 

dette kapittelet.    
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Jordskifteretten fordelte andelene i bruksordningen slik: 

- Fallrettene skulle gi 94 %  

- Kompensasjon for Inntaksdammen 4 %,  

hvor bnr 14 fikk 3 % og bnr 5 fikk 1 %  

- Kompensasjon for Kraftstasjonstomt 2 % til bnr 6 

 

Dette ga en andelsfordeling som så slik ut ferdig beregnet: 

 

Tabell 2: Andelsfordeling 

 

Gbnr  Parter             Andel i % 

131/1    A 23,27 

133/5    B 24,73 

133/6    C 44,25 

133/14    D 7,75 

SUM 100,00 

Kilde:(rettsboka, s.44) 

 

4.3 Rettens begrunnelse for andelsfordelingen: 

Hvordan har retten kommet frem til hvor mange prosent de andre innsatsfaktorene skal telle i den 

totale andelsfordelingen? 

Dommer Bergtuns forklaring fra rettsboka side 38:  

" Årsproduksjonen til det planlagde kraftverket er 4,55 GWh. Dersom ein føreset ein straumpris på 30 

øre kWh vert årleg brutto straumsal 1.365.000,- kr. Dersom ein vidare føreset ein utbyggingskostnad 

på ca 2 kr/kWh, skal fall- og grunneigarlaget ha 17 % av dette i leige. Dette utgjer om lag 232.000,- 

kr. 94 prosent av dette vert om lag 218.000,- kr i årleg leige for fallrettane. Sett i høve til den totale 

leiga utgjer dette klart hovudtyngda og attspeglar såleis det som det er, og har vore, tradisjon for i 

kraftutbyggingssaker. Dei resterande 6 % av falleiga utgjer i dette rekneeksempelet om lag 14.000.- 

kr i årleg leige for dei andre goda som trengs for utnytting til småkraftproduksjon. Etter retten sitt syn 

er også dette talet i tråd med det som er samla marknadspris for slike gode. "  

Retten har funnet en markedspris for hva en vil få i leie for kraftstasjon og inntaksdam for så å regne 

det over til en prosentandel av den beregnede fall leien som grunneierne skal ha til sammen. Dette 

har gitt en fordeling hvor fallrettene vekter 94 %  og de resterende innsatsfaktorene vekter 6%. 
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4.3.1 Fallretten 

Fallretten er den viktigste faktoren i bruksordningen. Det er høydeforskjellen i vassdraget(fallet) som 

gir kraft til produksjonen i et småkraftverk.  

Fra rettspraksis hvor fallretter skal avgis, skal falleierne ha erstattet fallretten med den verdien de 

representerer i markedet. I denne saken derimot skal ingen av fallrettene avgis og retten skal da 

heller ikke komme frem til en erstatning for avgivelse av fall. Retten skal få til en andelsfordeling som 

bygger på en verdsetting av fallrettene og de andre innsatsfaktorene internt mellom eiendommene. 

Retten tok utgangspunkt i at fallrettene som er stilt til rådighet ligger fra kote 27,59 moh. til 192,00 

moh. Det er den fallhøyden retten mener utbyggingen har behov for. Eiendommene har da fått sin 

andel beregnet på grunnlag av høydeforskjellen mellom eiendommens høyeste punkt i vassdraget og 

det laveste. Det gir en fordeling av høydemeter i prosent av det totale fallet.  

I enkelte situasjoner kan det være verdiforskjell med tanke på slakere eller brattere fall jf. Rt-1966-

88. I dette tilfellet har retten imidlertid kommet frem til at det ikke har noen innvirkning. Det er ikke 

funnet noe grunnlag for å differensiere verdiene, retten legger vekt på at det ikke er stor forskjell på 

de fallene partene har til disposisjon og at ingen av partene har fall som kan bygges ut separat. 

Fallrettene kan ikke realiseres alene, så partene er avhengige av å samarbeide. Retten så det slik at 

ingen av partene kan si at min fallstrekning er viktigere enn de andres og bør verdsettes høyere. Det 

er samarbeidet om utnyttingen av det totale fallet som gir gevinsten. 

 

Tabell 3: Utregning av fallprosent  

 
Kilde: (rettsboka, s.37) 
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Figur 2: Høydemeter for hver av partene 

 

4.3.2 De resterende innsatsfaktorene 

Inntaksdam:  

Retten mente at inntak er et viktig element i en vellykket kraftutbygging. Det vil si at en utbygger av 

et småkraftverk vil ha en viss betalingsvilje for å sikre seg et godt inntak. Inntaket på Oma er meget 

gunstig. Det ligger i en del av elva hvor vannet har roet seg før inntaket i tillegg til at det er god 

byggegrunn til de andre tekniske installasjonene som hører med. Det at det er god veitilkomst til 

området bidrar og til en høy markedsverdi som inntak.  

Retten la og til grunn at en inntaksdam i et elvekraftverk vanligvis ikke vil ha noen regulerende effekt. 

Inntaksdammen i dette anlegget er ikke et magasin for å lagre vann, det skal bare fange det vannet 

som til en hver tid renner ned mot inntaket.  

Inntaksdammen verdsettes til 4 % av den totale andelsfordelingen. 4 % er beregnet ved å finne en 

typisk markedsleie for en god inntaksdam for da å regne ut hvor mye denne leien vil være i prosent 

av den totale leien grunneierlaget skal ha.  

Markedsleie inntak  9000kr 

Total leie   232 000kr 

Prosentsats   4 %   

 

Retten legger og frem at det er part D som yter mest areal til inntak. Fordelingen blir derfor 3 % til D 

og 1 % til part B. 
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Bilde 7: Inntaksdammen 

 

Rørgate:  

Verdien av denne ble satt til 0 % da dommer og parter stort sett var enige om at ulempene med 

rørgata var tilnærma lik null. Den ville ikke gi noen store ulemper da mesteparten av den skulle 

graves ned. 

 
Bilde 8: Rørgate 
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Kraftstasjonstomt: 

Kraftstasjonstomta er nødvendig for å realisere småkraftutbyggingen. Det var enighet i retten om at 

plasseringen på part C sin grunn var den beste plasseringen og at den representerer en gode for laget 

Selv om den er nødvendig la retten frem at den ikke er like avgjørende for driftsstabiliteten til 

anlegget som inntaksdammen er og vil derfor få tildelt en mindre andel. Andelen på 2 % ble 

begrunnet med at det vil gi en årlig inntekt på ca 4600kr som tilsvarer den markedsleien en utbygger 

ville gitt for en tilsvarende tomt. 

Ved fastsettelsen av andelen er det ikke vurdert ulemper fra støy. I forhold til støyproblematikk kom 

retten frem til at det vil være viktig å prosjektere anlegget på en måte som gir minst mulig støy, både 

med tanke på part C og naboer. Dette for å forebygge ulemper hos C og unngå eventuelle 

erstatningssøksmål fra naboer. Det må også dokumenteres at det tas hensyn til støy i prosjektet jf. 

Rapport nr 10/2006 fra NVE: Støy i små kraftverk. 

I planleggingen må partene være enige om grenseverdier for støy i prosjekteringa og hva som gjøres 

hvis det endelige støybildet etter kraftverket er igangsatt blir høyere en planlagt. 

 
Bilde 9: Kraftstasjon 
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Veitilkomst:  

I forhold til å bygge og drifte et småkraftverk er det helt nødvendig med vei for å komme til området. 

Selv om bruksordningen må omfatte rett til bruk av eksisterende vei og å etablere nye veier der det 

er nødvendig, så ikke retten det nødvendig å endre på andeler i saken på grunn av dette. 

Forklaringen til retten bygger på at alle partene vil få veier på sin eiendom. De veiene som stilles til 

rådighet for laget skal ikke slites ned uten at de blir opprustet tilbake til minst den samme 

standarden de var i før de ble tatt i bruk i prosjektet. Laget skal delta i vedlikehold i forhold til den 

mengden de bruker veiene. Retten sa også at de ulempene som vil oppstå i anleggsperioden kan 

erstattes med engangsvederlag. Etter anleggsperioden vil trafikken avta og da også ulempene.  

 

Tabell 4: Regnestykke for endelig andelsfordeling 

 
Kilde: (Rettsboka, s.42) 

 

4.4 Partenes syn på andelsfordelingen 

Med bakgrunn i rettsboka og de intervjuene vi gjorde under feltkurset fant vi fort ut at partene 

hadde forskjellige syn og meninger om andelsfordelingen. Dette på bakgrunn av egne interesser og 

hva de selv mente var en rettferdig fordeling.  

 

Rekvirentene A, B, C sammen:  

La frem at kraftstasjonstomten måtte likestilles med inntakstomten i andelsfordelinga og dermed få 

lik verdi. På bakgrunn av at arealet til kraftstasjonen ligger i innmark og i nærheten av tunet måtte 

den minst ha like stor verdi som inntakstomten. De var i tillegg uenige med rettens fordeling på 6 % 

til andre verdier og 94 % til fallrettene. Rekvirentene mente det at en fordeling med 4 % til andre 

verdier og 96 % til fallrettene var en bedre løsning. Hvor de 4 % skulle deles likt mellom inntak og 

kraftstasjon.   

 



28 
 

Part A:  

 

Part A mente at andelsfordelingen prinsipielt var feil. Han la frem at det var fallhøydene, ene og 

alene som skulle bety noe ved utregning av andelene. De resterende godene skulle betales med en 

engangserstatning. Mye av hans grunnlag for dette bygger på at det ble en skjevfordeling i driftslaget 

på grunn av at inntak og stasjon skulle få de 6 %. Det ville gå i hans disfavør fordi han ikke yter dam 

eller kraftstasjonstomt. I andelsfordelingen la A frem at det skal være 50 % til den ene siden av elva 

og 50 % til den andre. Etter andelsfordelingen i denne sak vil den venstre siden av elva få over 50 % 

av andelene og høyre siden vil få litt under 50 %. Han la frem at dette da ville gi hans side av elva 

mindretall ved avgjørelser i driftslaget. 

 

Part B:  

Synes løsningen med andeler for inntak og stasjon var en god løsning. Det gjorde at den minste 

parten fikk en kompensasjon for at de egentlig ikke ville være med. Han trodde det var avgjørende 

for at part D godtok løsningen. I tillegg var han selv fornøyd med at han fikk litt ekstra for inntaket.  

Part C:  

Part C lurte på hvorfor inntaksdammen fikk 4 %. Etter hans syn hadde kraftstasjonstomten en høyere 

verdi enn inntakstomten. 4 % på inntak og 2 % på kraftstasjon kunne ikke forsvares med gode 

argumenter. Han la frem at advokaten til D overdrev effekten av inntaksdammen og mente at 4 % til 

inntaksdammen var en feilvurdering. Han la vekt på at kraftstasjonen ville bli liggende i innmark på 

tunet hans, mens inntaksdammen ville bli liggende i utmark. Ulempen med kraftstasjon i innmark 

hadde større betydning og verdi enn en inntaksdam i utmark. Han var og uenig i at kraftstasjonen 

ville være mer flyttbar enn inntaksdammen. Den plasseringen som var planlagt var den teknisk og 

økonomisk beste løsningen for kraftstasjonen.  

I forhold til den totale andelsfordelingen mente han også at det er fallrettene som betyr mest i en 

andelsfordeling og at de burde telle enda mer enn 94 %. En rettferdig fordeling ville heller ligge 

nærmere 97 % til fallrettene og så kunne stasjonstomt, inntak og rørgate få 1 % hver.  
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Part D:  

Eierne av bnr 14 fremla at de hadde fått en alt for liten andel i bruksordningen. Da de egentlig ikke 

ønsket å bygge ut i det hele tatt og allikevel måtte være med i falleierlaget mente de at deres andel 

skulle vært høyere. Det ble ikke tilgodesett at deres innsatsfaktorer(fall og inntak) i laget økte 

lønnsomheten betraktelig.  

De la til grunn at i den dokumentasjonen som hadde kommet frem ville deres bidrag i 

bruksordningen øke lønnsomheten med 30 millioner over hele den perioden lønnsomhetskalkylen 

var beregnet for.  

Part D påpekte hvor viktig inntaksplasseringa var for prosjektet og det burde ført til at den økte 

gevinsten kom de to brukene som eier inntaksgrunnen til gode. Det ble argumentert med at uten 

deres og part B sitt bidrag vil lønnsomheten til prosjektet falle med ca: 37,5 %. De mente og at hvis 

en skulle gå ut ifra at de skulle ha nesten halvparten av dette gir 7,75 % alt for liten uttelling. Fikk de 

en så lav andel ville det være en verdioverføring til part A og part C. Etter deres syn var det 

nettoverdien av deres bidrag som skulle legges til grunn for andelsberegningen.  

Part D la og frem at 2 % for kraftverkstomta var alt for høyt. De ønsket at den skulle skilles ut i stedet 

og at eier kun ville få en engangserstatning for tomt og ulemper. Forskjellen på inntak og kraftstasjon 

var at kraftstasjonen i større grad var flyttbar. 

 

4.5 Drøftelser 

En andel i en sak som denne omfatter at du får inntekter fra fall-leie i forhold til de prosentandelene 

du selv eier i falleierlaget. Det gis i tillegg rett til en andel i driftslaget etter den samme 

prosentfordelingen. Det vil altså si at jordskifteretten skal fordele verdier i form av penger og makt 

på en rettferdig måte mellom grunneierne, i forhold til de rettighetene de har i elven. Dette vil ha 

innvirkning på hvilken gjennomslagskraft den enkelte får til å påvirke avgjørelser i falleierlag og 

driftsselskap.  

Dette vil ikke bare i denne saken, men også i tilsvarende saker, skape uenighet om hvem som har 

hvilke rettigheter i elven, hva innholdet i disse rettighetene er og hva det gir av konsekvenser for den 

aktuelle saken/andelsfordelingen. Det vil i tillegg skape uenighet om hvor mye utslag disse 

rettighetene og andre innsatsfaktorer gir i en andelsfordeling for den enkelte grunneier. 

Det man kan være enig om er at alle som bidrar i en bruksordning som i denne saken, skal få igjen 

verdier tilsvarende den innsatsen de legger til disposisjon for fellesskapet. Hvordan en skal vektlegge 



30 
 

innsatsfaktorene og så fordele verdiene er derimot et mer utfordrende problem. Det er ingen fasit på 

hvordan dette skal gjøres, retten må selv vurdere hva som er riktig i de forskjellige sakene de 

kommer ut for.  

At partene har forskjellige syn på måten retten hadde fordelt andelene på fikk vi selv erfare på 

intervjurundene våre. Den delen av fordelingen det var mest uenighet mellom partene om, var de 

seks prosentene som ble fordelt på inntak og kraftstasjonstomt. Det kan stilles spørsmål om det var 

riktig å fordele slik, eller kanskje det burde ha vært gjort annerledes?  

Om det er riktig at de andre innsatsfaktorene skal ha en andel i fordelingen og hvor mye, er et 

spørsmål som skaper uenighet og som helt klart har vært et hett tema i flere jordskiftesaker. Det er 

både fordeler og ulemper ved en fordeling som gir økte andeler for andre innsatsfaktorer i tillegg til 

fallrettene. 

En part argumenterte imot en slik løsning på bakgrunn av at det ville gi en skjevfordeling i driftslaget. 

Det ville ende opp med at den venstre siden av elva ville få mer enn 50 % av andelene. Dette ville i 

hans øyne gjøre at andelsfordelingen vil være dårlig i forhold til avgjørelser innad i driftslaget. Den 

venstre siden vil hele tiden ha flertall. Det kan føre til at partene kjemper om å få disse 

innsatsfaktorene på sin grunn og at det ikke er den totalt beste løsningen som fremmes. Det kan også 

føre til splid og uønskede problemer i ettertid om noen føler seg forsmådd med tanke på videre drift 

og samhandling. 

Sæmund Stokstad skriver dette angående skjevfordeling i sin masteroppgave (2011, s.60): 

 " Ein kan til dømes tenka seg at ein har ein eigedomssituasjon der to eigarar eig kvar si side av ei elv 

som skal byggast ut. Dei eig då i utgangspunktet 50 % av fallrettane kvar. Dersom heile røyrgata, 

inntaksdammen og tomta til kraftstasjonen vert lagt på ein av eigarane sin eigedom, vil fordelinga av 

lutar i laget endra seg. Det kan få store konsekvensar med tanke på fleirtal i eventuelle 

avstemmingar. I desse situasjonane kan ei slik fordeling vera meir til skade enn til gagn. " 

Selv om en slik fordeling kan bli feil i noen situasjoner vil det ikke bety at det alltid er sånn. Ingen 

bruksordningssaker for småkraft er identiske og det vil heller ikke eierstrukturen være. 

Jordskifteretten må vurdere hver enkelt sak for seg selv.  

I Oma saken fikk vi inntrykk av at jordskifteretten har sett denne problemstillingen og vurdert det 

annerledes enn i eksempeltilfellet til Stokstad og i valdressaken som blir omtalt i kapittel 5.9 hvor det 

er en eier på hver side av elva. Eierstrukturen for Oma ytre gjør at det ikke vil sitte en grunneier med 

over femti prosent av andelene på den ene siden av elva. Det er her flere individuelle grunneiere 
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med egne interesser i saken på begge sider av elva, slik at alle medlemmene i driftsselskapet må 

alliere seg med minst en av de andre for å oppnå flertall. 

Grunneierne skal ha kompensasjon for at et driftsselskap skal få disponere fallet og de andre 

nødvendige innsatsfaktorene som må til i et elvekraftverk. Det er ikke bare fallet i seg selv som har 

en verdi for anlegget. I denne sammenheng sa jordskiftedommer under intervjuet at en fallrett gir i 

seg selv ikke grunnlag for å gjennomføre et tiltak på en annen manns eiendom. En fallrett er ikke som 

en fiskerett der en automatisk også får rett til å ferdes langs vann mm. Skal en kunne nytte en fallrett 

i en elv er en også helt avhengig av å ha nødvendige støttefunksjoner som inntak og kraftstasjon, 

dette gjør at også disse funksjonene må få en del av avkastningen. Her er det en gjensidig 

avhengighet til hverandre.   

Dommer mener også at en slik metode hvor andelene fordeles på alle innsatsfaktorene kan bli 

riktigere enn for eksempel en fast pris da endringer i kraftprisene også vil påvirke markedsverdiene til 

kraftstasjon og inntaksdam.  

 Kompensasjonen får de i form av leieinntekter for sin andel av fallet og andre innsatsfaktorer. Det er 

da greit at partene får kompensasjon for det de bidrar med i saken og da også slik at kraftstasjon og 

inntaksdam får leieinntekter målt fra hva markedet ville gitt.  

Et moment som også er verdt og nevne i denne sammenheng er at den endelige 

investeringskostnaden på kr/kwh har betydning for fall-leien (jf. kapittel 5). Dersom tanken er at en 

skal få kompensasjon for innsatsfaktorene som stasjonstomt og inntaksdam ved en viss prosentandel 

i laget, vil dette da bli påvirket av den endelige investeringskostnaden.  Når prosentandelen til 

innsatsfaktorene er basert på en markedsvurdering i forhold til hva markedet er villig til å gi i leie, 

kan dette etter vårt syn bli noe uheldig dersom eksempelvis investeringskostnaden blir mye høyere 

og fall-leien dermed går ned.  Da vil også kompensasjonen for stasjonstomt og inntak gå ned. Dette 

er et moment en må ta hensyn til hvis de andre innsatsfaktorene skal kompenseres med en andel i 

laget. Om disse innsatsfaktorene skal få en fast årlig sum i leie, eller en prosentvis andel beregnet på 

en markedspris er det vanskelig å svare på.  

Fordelene med prosentandeler er at leieinntektene vil være litt mere dynamiske enn hvis det skulle 

gis en fast årlig sum i stedet. Grunneier vil få mere leieinntekter hvis kraftproduksjonen går bra og 

driftsselskapet må betale ut mindre leie hvis produksjonen går dårlig. Om det er riktig at de andre 

innsatsfaktorene skal få andeler i fordelingen eller ikke har vi ikke kommet til noe fullgodt svar på. 

Her kan både en engangssum, fastsatt leie i et kronebeløp eller økt andel i falleierlaget være riktig 
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sett i lys av en konkret sak. En engangssum vil øke investeringskostnaden, mens årlig leie vil påløpe 

driftsutgiftene hvert år.   

Andelene i falleierlaget skal brukes til å fordele leieinntektene rettferdig i forhold til hva grunneierne 

bidrar med. Det er her snakk om falleierlaget som hører under den delen av bruksordningen partene 

er påtvunget. Hvis vi videre ser på driftslaget er det å delta i dette et frivillig valg, vi har derfor 

diskutert om det da skulle vært gjort en annen andelsfordeling i driftslaget på bakgrunn av 

fallrettene.  

Selv om den lille skjevheten på hver side av elva kanskje ikke vil ha så mye å si når det gjelder 

avgjørelser innad i driftslaget, kan den etter vårt syn bidra til en skjevhet med tanke på den 

økonomiske kompensasjonen.  

Part D vil på grunn av inntaksdammen få over 2,69 % høyere andel i driftslaget enn det parten ville 

fått ved en fordeling etter bare fallrettene(7,75-5,06 = 2,69). Dette vil kunne gi en ekstra 

kompensasjon gjennom andelene i driftslaget utenom den kompensasjonen parten rettmessig får for 

inntakstomta gjennom falleien. Dette kan bli en ganske betydelig sum etter at lånet begynner å bli 

nedbetalt og kraftverket begynner å gi økt utbytte. 

Når de andre innsatsfaktorene blir kompensert med en prosentsum som er beregnet etter 

markedsverdien til faktorene, blir det da feil at de får en ekstra kompensasjon i form av økte andeler 

i driftslaget i tillegg? Kunne andelsfordelingen vært delt opp, en for falleierlaget og en egen fordeling 

i driftslaget kun basert på prosentvis andel av fallet? 

 
Den prosentvise satsen på de andre innsatsfaktorene i denne saken er beregnet ut ifra hva markedet 

er villig til å betale for et inntak og stasjonstomt som er egnet for anlegget. Dette førte til at 

dommeren kom frem til fordelingen 2 % for stasjonstomt og 4 % for inntak. Det er derimot usikkert 

om konsekvensen av at det er samme andelsfordeling både i falleierlaget og driftsselskapet ble sett. 

Konsekvensene blir først tydelig etter at investeringskostnaden er nedbetalt. La oss si at anlegget har 

en forventet levetid på 60år, og at investeringskostnaden er nedbetalt etter 20år. Da vil eksempelvis 

17 % av bruttoinntektene gå til falleierlaget og 83 % liggende igjen i driftsselskapet. I tillegg antar vi 

at driftsutgiftene er såpass små at vi kan se bort ifra disse. Det gjør at de som avgir ekstra 

innsatsfaktorer får en ekstra kompensasjon av de 83 % som går til driftsselskapet.  

Part D skal etter rettens andelsberegninger ha 7,75 %  av inntektene i falleierlaget. Når de får samme 

andeler i driftslaget som i falleierlaget vil dette gi 2,69 % mer enn parten ville fått ved bare prosenter 

av fallet. Disse 2,69 % ekstra i driftslaget vil da ha en ganske mye høyere verdi enn kompensasjonen 
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de får i leie da det er snakk om at de får 2,69 % av 83 % av bruttoinntektene. Om andelsfordelingen 

burde deles opp eller ikke er det uenigheter om innad i gruppa og blant fagfolk. Det er fordeler og 

ulemper med alt.  

Hva som generelt er en rettferdig fordeling vil variere ut fra den enkeltes persons ståsted. Det at den 

siste parten ble med i bruksordningen bidro til en økt verdi på hele prosjektet. Det kan i denne 

sammenheng være et spørsmål om en kan tilpasse andelsfordeling ut fra partenes påvirkning på 

prosjektets potensielle inntekt, for å få med parter som er motstandere. De skal samarbeide videre 

etter jordskiftet og det vil være lettere når alle parter er noenlunde fornøyde. Hvis for eksempel 

alternativet hadde vært ingen utbygging ville det gitt et mye større tap av potensiell inntekt, enn å 

avgi noen prosentandeler til en annen part. Det blir en slags forhandlingssituasjon hvor man må 

godta å gi fra seg noe for å få noe annet tilbake. I en situasjon hvor flere parter skal samarbeide vil 

det være forskjellige meninger om det som skal gjøres og ingen parter kan forvente å få det helt som 

de vil. Andre kan se det fra en annen vinkel og da ha andre formeninger om hva som er en rettferdig 

fordeling. Det kan være at en ser på det å " blidgjøre " en part som feil. Det som teller er 

markedssituasjonen og hva en får i markedet teller mest.  

Hvordan andeler skal fordeles er et tema som kan diskuteres fra utallige vinkler. Det går ikke an å 

lage noen fasit på det når det må vurderes for hver enkelt situasjon. Den fordelingen som er riktig i 

en sak kan være helt feil i en annen sak. Folk har forskjellige syn og parter vil da og ha forskjellige syn 

i forhold til deres egen forståelse av situasjonen de er i.  
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Kapittel 5 Etter jordskiftet 
 

5.1 Innledning 

I dette kapittelet skal vi se nærmere på underproblemstilling nummer to for å belyse hva som har 

skjedd etter at jordskiftesaken var avsluttet. For jordskifterettens vedkommende avsluttes 

saksarbeidet når saken er avsluttet, rettskraftig og så er ferdig arkivert. For de berørte derimot, 

spesielt i denne type saker, som skal legge til rette for et videre samarbeid vil det imidlertid være 

etter at jordskiftesaken er avsluttet at mye av arbeidet begynner. Det vil være da en får se om 

arbeidet jordskifteretten har gjort vil fungere i praksis og om det som ble lagt til grunn ser ut til å 

være riktig. Med bakgrunn i dette mener vi det er interessant å se på hva som har skjedd i tiden etter 

jordskiftet. Skal jordskiftefaget kunne utvikle seg er en nødt til å ta inn over seg hva som faktisk skjer i 

ettertid, om noe kunne vært gjort annerledes og i så fall prøve å identifisere hva og hvordan. For å 

kunne belyse problemstillingen på en best mulig måte har vi først valgt å si litt om hva som har 

skjedd i tiden etter jordskiftet og supplere med nødvendig teori og opplysninger fra samtaler med 

partene, før vi til slutt drøfter litt rundt det aktuelle tema.  

 

5.2 Fra og med avslutningen av jordskiftesaken 

En kort oversikt over noen viktige hendelser fra og med avslutningen av jordskiftesaken: 

• Jordskiftesaken ble avsluttet oktober 2008.  

• Fallrettshaverne hadde møte med flere eksterne aktører vedrørende bortleie av fallet, men 

endte opp med å bygge ut selv.  

• Samtlige medlemmer av Oma fall- og grunneigarlag ble med i aksjeselskapet Oma Kraft AS, 

stiftet den 15.06.2009.  

• I november 2011 begynte anlegget å produsere strøm. 

• Oma Kraft AS fikk grønne sertifikat fra og med februar 2012. 

 

5.3 Grønne sertifikater  

Som nevnt ovenfor fikk Oma Kraft AS grønne sertifikater etter at saken var avsluttet. Samtlige 

falleiere vi har snakket med i denne saken har nevnt at grønne sertifikater er av stor viktighet for 

lønnsomheten i prosjektet, noe vi kommer nærmere inn på i underkapittel 5.5. Her gis imidlertid en 

kort innføring i hva grønne sertifikater er og hvordan ordningen fungerer. 
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Den 1. januar 2012 trådte elsertifikatloven i kraft og dermed startet ordningen med at det ble 

opprettet et elsertifikatmarked i Norge. I følge Prop. 101 L (2010-2011) skulle da det norske 

elsertifikatmarkedet bli koblet sammen med det svenske.  Målet med dette felles 

elsertifikatmarkedet er at det skal bidra til økt elproduksjon basert på fornybare energikilder. I tiden 

da jordskiftesaken gikk var ikke dette endelig bestemt slik at dette ikke kunne tillegges betydning ved 

vurderinger og beregninger av lønnsomhet. 

 

Elsertifikatordningen fungerer på en slik måte at de som produserer fornybar elektrisitet blir tildelt et 

sertifikat (grønne sertifikat) per MWh strøm de produserer i 15 år.  Kraftleverandører og enkelte 

forbrukere med egen kraftanskaffelse er ved lov pålagt å kjøpe sertifikater for en gitt andel av sitt 

forbruk. På denne måten oppstår det en etterspørsel etter grønne sertifikater og de vil få en pris. De 

som produserer fornybar elektrisitet får inntekt fra salg av grønne sertifikater i tillegg til inntekten for 

selve strømmen. Grønne sertifikater vil på denne måten gjøre det mer lønnsomt å bygge nye anlegg 

for fornybar elproduksjon. Det er da sluttbrukeren som er med å bidra til utbyggingen gjennom 

strømregningen (Olje- og energidepartementet). Jf også Elsertifikatloven §16 

Ordningen med elsertifikater er teknologinøytral. Det som betyr noe er om produksjonen baserer seg 

på fornybare kilder, i så fall er den elsertifikatberettiget (Olje- og energidepartementet).   

Samtlige aksjeeiere i driftsselskapet vi var i kontakt gav som nevnt utrykk for at tildelingen av grønne 

sertifikater var av stor betydning for inntektene. Spesielt i perioder der strømprisene er svært lave. 

En av andelshaverne uttrykte at nå i startfasen av produksjonen og med så lave strømpriser som det 

har vært nå i det siste har de grønne sertifikatene vært det som «.. har berget nattesøvnen», mer om 

elsertifikatenes innvirkning på det økonomiske kommer i underkapittel 5.5. 

 

5.4 Anleggsprosessen  

 

5.4.1 Kostnad 

Når det gjelder den endelige anleggssummen har det vært litt sprikende ytringer blant partene vi har 

snakket med. Det har variert fra rundt 12 millioner kroner og til at summen har oversteget 14 

millioner. Etter samtale med styreleder i Oma Kraft AS antydet han at de endelige anleggskostnadene 

endte på rundt 13 millioner. Siden styreleder antydet 13 millioner og det ligger innenfor det de andre 

har antydet forholder vi oss til det videre. En ser at det er en stor forskjell på faktiske 

anleggskostnader og anleggskostnadene som ble antydet under jordskiftesaken. Dersom en legger 

seg på 13 millioner vil dette representere 24 % mer enn antydet (se tabell 5 på s. 38).  Det var også 
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en liten uenighet med entreprenøren angående en tilleggsregning. Denne tilleggsregningen fordyret 

også prosjektet noe.  

 

5.4.2 Selve anleggsprosessen 

Part C som er nærmeste nabo til kraftstasjonen utrykte at anleggsprosessen var til dels ganske 

belastende og mer belastende enn han hadde forestilt seg. Dette var spesielt med tanke på selve 

kraftstasjonen da den er plassert på gårdstunet og forholdsvis nært boligen hans. I anleggsperioden 

var det svært mye støv og skitt noe som var et belastende moment, spesielt med tanke på at han 

hadde små barn som normalt var mye ute og lekte i det aktuelle området. Også når sprengingen 

pågikk var det tyngende da dette til dels skjedde på kveldstid og en måtte ta barna med bort fra 

tunet etter at de var lagt. De øvrige partene vi har vært i kontakt med hadde ikke noe spesielt å 

tilføye vedrørende selve anleggsprosessen, de gav utrykk for at de i hovedsak syntes anleggsarbeidet 

hadde fungert bra.  

 

5.4.3 Endelig resultat 

Part A gav utrykk for at han var fornøgd med at tiltaket hadde ført til betydelig mindre støy ved 

boligen hans. Før bygging av kraftverket, spesielt i perioder med mye vann, kunne denne støyen 

være svært dominerende, dette slapp han nå. Han mente også det endelige resultatet var vellykket, 

lite skjemmende og at allmennheten i bygden syntes det var positivt med et tiltak av denne typen.  

Part A uttrykte i denne sammenheng også at anlegget bidrog til at folk gikk mer på tur for å se på 

resultatet oppe ved inntaksdammen.  

 

 
Bilde 10: Nedenfor kraftstasjonen  
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Part C var litt overrasket over støynivået rundt kraftstasjonen. Det ble en del mer støy enn han hadde 

forventet. Dette gjorde seg særlig gjeldene ved lav vannføring når strømproduksjonen var under 70-

100kw.  

 

Part D syntes at selve naturinngrepet var blitt en del større en det som var forespeilet dem både 

under jordskiftesaken og ellers i prosessen, særlig som en følge av uforventede grunnforhold ved 

inntaksdammen.   

 

Styreleder i Oma Kraft AS utrykte at han var fornøgd med at det tekniske på anlegget hadde fungert 

så bra. Til nå hadde det bare vært noen små driftsproblemer.  

 

 
Bilde 11: Turbin 

 

5.5 Økonomiske forventninger i forhold til realiteten 

Under saken i jordskifteretten ble det lagt til grunn at det totale fallet er 164 meter, videre at 

beregnet årsproduksjon vil ligge på 4,5GWh. Beregnet utbyggingskostnad ble satt til 8 millioner 

kroner. Dette gir en investeringskostnad på 1,8 kr/kWh. På side 23 i rettsboken fremkommer det at 

frem til da (2007) hadde en regnet prosjekt som lønnsomme dersom investeringskostnaden lå under 

3 kr/kWh. Videre på side 23 i rettsboken står det at Regjeringen kom med et forslag om realskatt på 

mindre kraftverk, noe som gjorde at småkraftforeningen antydet at investeringskostnaden ikke 

burde overstige 2,5 kr/kWh. Jordskifteretten uttaler om dette prosjektet videre på side 23 at: «Eit 

prosjekt som har ein utbyggingskostnad som ligg på 1,80 kr/kWh er eit prosjekt som vil framstå som 

attraktivt og lønnsamt å byggje ut.»  
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Styrelederen i Oma Kraft AS sier lønnsomheten i prosjektet avhenger av flere faktorer. For det første 

spiller investeringskostnadene en viktig rolle, disse er antatt å ligge på rundt 13 millioner, 1,5 

millioner over fastprisen som var avtalt i anbudet, men likevel innenfor rammene de hadde satt. 

Videre utrykker han at produksjonen er et sentralt moment. I denne sammenheng var det kalkulert 

med en produksjon på 5 Gwh. Nå etter at produksjonen har vært i gang en stund ser det ut til at 

produksjonen vil være omtrent 4 Gwh, dette til tross for et nedbørsrikt år. Strømprisen er også et 

avgjørende moment, dette prosjektet ble beregnet til å være lønnsomt dersom strømprisen lå fra 25 

øre og opp. Etter oppstart har strømprisen i snitt vært 22 øre, den har variert fra 6 øre om sommeren 

til 30 øre på vinteren. I tillegg kommer grønne sertifikater på rundt 15 øre. Videre er rentenivået 

avgjørende og rentene har vært lavere enn kalkulert. Alt i alt uttrykker styreleder at prosjektet går 

greit, men han sier videre at hadde det ikke vært for tildelingen av de grønne sertifikatene hadde det 

ikke gått like bra.  

 

Som en kan se i avsnittene over er det relativt stort avvik mellom investeringskostnad og produksjon 

som ble lagt til grunn under jordskiftesaken og det som fremkommer som det reelle nå i ettertid, 

dette er vist i tabell 5 under.  

 

 

Tabell 5: Kostnadsavvik 

  Investeringskostnad (kr) Produksjon (GwH) 

Investeringskostnad 

(kr/kWh) 

Antatt i 

jordskiftesaken  kr                     8 000 000,00  4,5 1,78 

Det reelle  kr                  13 000 000,00  4 3,25 

Avvik i % 24 % 11 % 83 % 

 

 

Dersom en ser på antatt investeringskostnad på 1,8 kr/kWh og på det som ser ut til å bli det reelle 

som er 3,25 kr/kWh ser en at dette er en stor forskjell. En ser her at dersom en skal legge 

grenseverdien som var aktuelle under jordskiftesaken på 2,50kr/kWh til grunn, vil 

investeringskostnadene til dette prosjektet komme over denne verdien, dette er dersom en ikke tar 

hensyn til de grønne sertifikatene.  

 

Den endelige investeringskostnaden har også betydning i forhold til hvor mye fall-leie som skal 

utbetales til falleierne, jf. bruksordningsreglene § 9. Utgangspunktet på 1,8 kr/kWh ville gitt 17 % av 

bruttoverdiskapningen mens det reelle på 3,25 kr/kWh vil gi 8 %.  
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Et moment en kan ta med i denne sammenhengen er at investeringskostnaden på kr/kWh for mindre 

småkraftprosjekt av denne typen er svært ømfintlige for endringer i produksjonen. Etter samtale 

med sjef for prosjektutvikling i Småkraft AS, Arnulf Røkke uttrykte han at jo mindre produksjonen er, 

jo mindre endringer skal til før det utgjør mye på investeringskostnaden på kr/kWh. Og i dette 

tilfellet har produksjonen gått noe ned i forhold til det som var utgangspunktet i jordskiftesaken og 

investeringskostnadene gått opp.  

 

Arnulf Røkke i Småkraft AS gav en viss pekepinn på hvilke verdier bransjen opererer med i dag. Han 

sa at i dag regner en at prosjekter med en investeringskostnad under 4-4,5 kr/kWh er å se på som 

interessante, dette er dersom en ser bort fra elsertifikatordningen. Tar en med elsertifikatordningen i 

dette regnestykket utrykker Røkke at en kan vurdere prosjekter med en investeringskostnad opp mot 

6 kr/kWh. I denne sammenhengen sier Røkke også at en ved lønnsomhetsvurdering av et prosjekt 

normalt vurderer lønnsomheten uten grønne sertifikater, da en aldri vet med sikkerhet hvor lenge 

ordningen vil vare og hva som vil skje i fremtiden. Et annet moment Røkke nevner i denne 

sammenhengen er at bankene ikke regner med grønne sertifikater når de vurderer lån til denne type 

prosjekter.     

 

 

 
Bilde 12: Kontrollpanel 
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5.6 Bruksordningen 

Som nevnt tidligere i oppgaven er det et hovedtrekk hos de fleste fallrettshaverne at de skulle ønske 

de fikk en større prosentandel i laget. På tross av dette har vi gjennom samtalene med partene fått 

inntrykk av at det er en felles enighet om at selve bruksordningen er et meget bra og gjennomtenkt 

arbeid. De falleierne vi har snakket med har gitt utrykk for at de opplevde jordskiftedommeren som 

interessert i å få til en god og solid bruksordning. Flere av fallrettshaverne vi var i kontakt med har 

sagt at selv om alle hadde blitt enige om å bygge ut og enige om en andelsfordeling utenom 

jordskiftet, er det lite trolig at de ville klart å gjennomføre dette prosjektet helt på egen hånd. Noen 

fallrettshavere har gitt utrykk for at samarbeidet ville vært vanskelig uten bruksordningen og at den 

har betydd svært mye for samarbeidet i ettertid.  

 

5.7 Medlemskap i driftsselskapet 

Det er naturlig at de som var pådrivere og var positive til kraftutbygging ville være med i 

driftsselskapet. Part D var som nevnt gjennom jordskiftesaken derimot negative til at deres del av 

fallet skulle nyttes til kraftproduksjon. På tross av dette valgte de å bli med i driftsselskapet. Vi fikk 

snakket med to av tre eiere i dette sameiet.  Under samtalen med dem gav de utrykk for bakgrunnen 

for dette valget. De mente at selv om de hadde andre prioriteringer for sin eiendom hadde de ingen 

ønsker om å være vanskelige når det først ble som det ble. Når de først ble tvunget med i et 

samarbeid hadde de ønske om å innrette seg etter dette. De mente også at det på sikt ville bidra til 

høyere økonomisk avkastning å være medlemmer i driftsselskapet enn å motta fall-leie fra de andre i 

driftsselskapet. På bakgrunn av disse momentene valgt de derfor å bli med i driftsselskapet.  På tross 

av at part D valgte å bli medlemmer av driftsselskapet gav de inntrykk av at de også den dag i dag 

helst skulle sett at elvekraftverket ikke hadde blitt bygd.  De uttrykte at de på bakgrunn av deres 

ønsker og prioriteringer for eiendommen fremdeles stod inne for at utbygging ikke var det beste 

alternativet for dem. 

 

Et positivt moment med at alle fallrettshaverne også er medlemmer i driftsselskapet er at dette gir 

selskapet en større fleksibilitet med tanke på utbetaling av fall-leie. Når alle er medlemmer kan en 

beslutte å avstå fra å utbetale fall-leien dersom en ønsker å ha mer kapital i selskapet.  Dette har en 

ikke mulighet til når noen av fallrettshaverne ikke er med i selskapet, da skal de ha sin del av 

bruttooverskuddet uansett.  
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5.8 Mellommenneskelige relasjoner i ettertid 

For å fremme en sak for jordskifteretten må vilkårene i jordskifteloven §§1 og 3 bokstav a være 

oppfylt.  Her benyttes begrepene «eigedomar» og «eigedom» noe som viser at det er nytten for 

eiendommene som er i fokus og ikke om de sosiale relasjonene mellom partene vil bli forbedret.  I 

denne sammenheng vises det også til Øvstedal og Austenå (2000:45)der det fremkommer at «…det 

er skifte mellom eigedomar og ikkje mellom personer. I det ligg at jordskifteretten eit stykke på veg 

må sjå bort frå aktuell eigar.»  

 

Selv om det er eiendommene som er i fokus mener vi det er av stor interesse å se hva en 

jordskiftesak av denne typen gjør med de mellommenneskelige relasjonene mellom fallrettshaverne. 

I Sky (2009) diskuteres ulike effekter av jordskifte, blant annet sosiale effekter og viktigheten av 

dette.  Også Roalkvam (2003:79) diskuterer sosiale effekter. Han viser til et dilemma som kan oppstå 

når naboer skal forhandle i forbindelse med skifteplanløsninger. Dersom en argumenterer for seg 

selv og sine ønsker kan dette gå på bekostning av naboenes ønsker, noe som igjen kan føre til 

konflikt. Etter vår mening er det av stor interesse å se på mellommenneskelige relasjonene i denne 

saken, spesielt på bakgrunn av at dette var en § 2 c nummer 2 sak. Dette gir jordskifteretten mulighet 

til, gjennom bruksordning, å lage samarbeidsregler for eiendommer som i utgangspunktet ikke har 

juridisk tilknytning til hverandre. Et annet moment som gjør det interessant å se på de 

mellommenneskelige relasjonene i denne saken er at en part var i mot at saken skulle fremmes og 

dermed ble tvunget inn i et samarbeid mot sin vilje.  

 
I Oma ytre saken var det til dels motstridende argumentasjon der partene måtte velge å 

argumentere for seg selv eller ta hensyn til andre parters interesse. Etter samtale med partene har vi 

fått inntrykk av at det til dels var enighet om at enhver skulle forhandle for seg selv og prøve å få 

mest mulig for egen del. Partene har også gitt utrykk for at akkurat dette ikke har hatt innvirkning på 

relasjonene i ettertid.   

 

I Oma ytre saken har samtlige fallrettshavere vi har vært i kontakt med gitt utrykk for at forholdet nå 

i ettertid fungerer bra på det profesjonelle planet med tanke på samarbeid innad blant 

fallrettshaverne. Gjennom samtalene fikk vi inntrykk av at jordskiftesaken i seg selv ikke hadde ført til 

noen endring i så måte.  
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5.9 Oma ytre saken i andre jordskiftesaker  

Sak 1200-2006-0015 Oma ytre var i følge Vidar Bergtun den første saken av sitt slag. Mye av tankene 

var nye og denne saken har dermed vært omtalt i lignende saker i ettertid. Bergtun gav utrykk for at 

løsningene han valgte i saken i hovedsak var basert på egne vurderinger og innhentede opplysninger 

om markedsverdi på installasjonene.  

 

Blant annet er Oma ytre saken omtalt i sak 0510-2010-0006 Ala elv i Vang kommune i Valdres 

(Valdres jordskifterett 2011). Her er situasjonen at det er tre fallrettshavere som kun etter fallmeter 

har en andel på henholdsvis 50 %, 49,5 % og 0,5 % hver. Her mener part A, representert ved advokat 

Olav Felland, at en skal legge til grunn samme prinsipp som i Oma saken. På side 5 utrykker Felland:  

 

«Ved utrekning av eigardelen i grunneigar-og falleigarlaget må innsatsfaktorar som grunn 

tilrøyr/tunnel, inntaksdam og kraftstasjon godtgjerast med prosent i laget. Det blir i 

samanhengen synt til jordskiftesak 1200-2006-0015. Prinsippet som i den saka er lagt til 

grunn, er det rette prinsippet. Hagerup må difor få om lag 55 % i laget og Skagerak Kraft AS 

45 %.» 

 

I denne saken mener imidlertid jordskifteretten at dette prinsippet fra Oma ytre saken ikke kan 

benyttes på same måte i denne saken. På s. 9 utrykker jordskifteretten at:  

 

«Godtgjering i prosent i eigarlaget for røyrtrase og kraftstasjon mm, ser jordskifteretten vil 

føre til urimeleg resultat i forhold til styringskrafta i laget og vil ikkje stå i forhold til 

bruksverdien arealet representerer. Jordskifteretten meiner at slike tekniske inngrep må 

utbyggar/ driftsselskap yte vederlag for.»  

 

I dette tilfellet mener jordskifteretten det blir galt at plasseringen av det fysiske anlegget skal ha 

betydning for andelene i laget. Bakgrunnen for dette er at i denne konkrete saken har de to 

hovedandelshaverne så likt utgangspunkt at en godtgjørelse i økt andel i laget vil føre til urimelig 

forskyving i forhold til makten.  

 

Jordskifteretten finner også støtte i Oma ytre saken i forbindelse med falleige, etter merknad på fall-

leien viser jordskifteretten på s. 19 til at «… prosentsatsane i framlegget er tilsvarande 

dei som er brukte ved anna småkraftutbygging, jf. t.d. Oma fall- og grunneigarlag». 
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5.10 Drøfting 

 

5.10.1 Innledning 

I dette underkapittelet har vi valgt ut noen av temaene i tiden etter jordskiftet som vi finner særlig 

interessante og egnet til drøfting. Med bakgrunn i dette blir det et utvalg av det vi mener er viktigst 

og vi kommer til å se nærmere på økonomiske forventninger i forhold til det som ble realiteten og på 

de mellommenneskelige relasjonene i ettertid.  

 

5.10.2 Økonomiske forventninger i forhold til realitet 

Som nevnt ovenfor var det relativt stor forskjell mellom antatte premisser i jordskiftesaken og det 

som faktisk ble realiteten da prosjektet var i gang.  

Det kan være et spørsmål om fallrettshaverne hadde startet prosessen om en hadde hatt kjennskap 

til de reelle investeringskostnadene på kr/kwh på oppstartstidspunktet. Styreleder i Oma kraft AS 

uttrykker at i jordskiftesaken var ikke alle utregninger endelige ennå og det var fremdeles mye uvisst. 

Styrelederen og de partene som var for utbyggingen, er av den oppfatning at de hadde startet opp 

selv om de hadde hatt tilgang til dagens opplysninger før oppstart.   

Det faktum at investeringskostnaden har innvirkning på fall-leien som utbetales til falleierne, jf 

bruksordningsreglene § 9 og underkapittel 5.5 er også et interessant moment. I vårt tilfelle valgte alle 

falleierne å bli med i driftsselskapet, noe som gjør at da får alle på sett og vis del av 

bruttooverskuddet gjennom andelene i selskapet også uavhengig av fall-leien. Men sett at noen 

valgte å ikke være med vil en endring fra 17 % til 8 % av bruttoinntektene være betydningsfullt. En 

kan jo også tenke seg at noen veier for og imot om en vil være med i driftsselskapet eller bare motta 

fall-leien. Dersom de da legger til grunn at de skal få 17 % mens de i realiteten bare vil få 8 % er dette 

ganske ulike utgangspunkt som kan være av stor avgjørelse for valget.  I denne sammenhengen kan 

det stilles spørsmål ved om kanskje jordskifteretten burde ha tatt mer høyde for at 

investeringskostnadene kunne ha blitt høyere enn antatt. I en så tidlig fase vil det uansett være 

vanskelig å si eksakt hva den endelige kostnaden vil bli, men det vil etter vårt syn da være ekstra 

viktig å få formidlet til partene at det kan bli avvik og at dette igjen kan ha innvirke på fall-leien.    

 

Et annet spørsmål er ansvaret til jordskifteretten med tanke på det økonomiske avviket. 

Jordskifteretten sin oppgave er på sett og vis å legge til rette for en eventuell elvekraftutbygging. 

Partene står selv fritt til å opprette driftsselskap og det er frivillig om en ønsker å være med i 

driftsselskapet (jf Bruksordningsreglar for Oma fall- og grunneigarlag § 8 og jordskifteloven § 34b 3. 
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ledd). Falleierne kan også vedta at de skal leie ut fallet til eksterne utbyggere, (jf bruksordningen § 8) 

eller de kan også legge hele prosjektet i bero og vente. På (Småkraftforeninga, Politikk) kan en lese at 

det er politikk som skaper rammene for småkraftnæringen, noe som innebærer at vilkårene for 

lønnsomhet kan endre seg og det vil være vanskelig å forutse hva som vil skje i fremtiden.  Noe som 

er lønnsomt i dag trenger ikke være lønnsomt om ti år og omvendt. Sett i lys av dette mener vi det 

må være tilstrekkelig at jordskifteretten på det tidspunktet finner vilkårene i §§1 og 3 bokstav a som 

oppfylt med de opplysninger som da er tilgjengelig. På bakgrunn av at en slik bruksordning legger 

opp til en frivillig investering gjennom muligheten til å bli med i driftsselskapet og ingen tvang, er det 

noe annet enn når parter blir tvunget med i en investering. Da har jordskifteretten et større ansvar 

for at prosjektet faktisk vil oppfylle vilkårene i § 3 bokstav a for alle eiendommene. Vi finner også 

støtte for dette i Ot.prp.nr.57 (1997-1998) (s. 136) der jordskifteloven § 34b tredje ledd om tiltak 

som skal gjennomføres av driftsselskap omtales:  

 

«Tiltak etter tredje ledd skal ikkje omfattast av §3 bokstav a-vurderinga. I slike saker vil denne 

vurderinga gjelde tilrettelegging for gjennomføring av tiltaket. I dette ligg klårlegging av partar og 

høvetal, klårlegging av eigedomsgrenser og bruksrettar, vedtekter for styring og utnytting og 

skifteplanløysing.»   

 

Med bakgrunn i dette ser en at ikke-taps garantien i §3 bokstav a ikke gjelder for selve tiltaket. Det 

jordskifteretten gjør i en bruksordningssak vedrørende småkraft av denne typen blir på sett og vis 

bare å muliggjøre og lage regler for eventuell utnyttelse. På bakgrunn av dette er vi av den 

oppfatning at jordskifteretten ikke kan ha noe ansvar for at kraftverket ble dyrere og produserer 

mindre strøm enn forventet.  På tross av at driftsselskapet selv er ansvarlig, burde som nevnt 

jordskifteretten gjort oppmerksom på usikkerheten vedrørende de økonomiske forutsetningene.  

 
 

5.10.3 Mellommenneskelige relasjoner i ettertid 

I denne type saker er vi av den oppfatning at dårlige forhold mellom grunneierne på sett og vis også 

kan gjøre at eiendommene taper på det. Et tiltak av denne typen er avhengig av et fungerende 

samarbeid og dersom grunneierne blir bundet av et samarbeid som ikke fungerer, vil det trolig være 

vanskelig å få i gang et prosjekt av denne typen og eiendommenes potensial vil dermed ikke kunne 

nyttes ut fullt.  Gjennom samtalen med partene i denne saken fikk vi som nevnt inntrykk av at det 

profesjonelle samarbeidet fungerte bra. Noen fallrettshavere påpekte at bruksordningsreglene 

hadde vært svært nyttige nå i ettertid, da samarbeidet ble tvunget inn i gitte rammer. I denne saken 

er vi av den oppfatning at jordskifteretten i sine avgjørelser har bidratt til å gjøre forholdene partene 
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i mellom bedre med tanke på samarbeid. Når alle fallrettshaverne gir uttrykk for at samarbeidet 

fungerer på en tilfredsstillende måte, og de fleste har gitt utrykk for at bruksordningsreglene har 

vært til stor nytte, må en kunne si at jordskifteretten i alle fall ikke har bidratt til å forringe 

samarbeidet.  
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Kapittel 6 Avsluttende refleksjoner 
 

I dette feltkurset har vi satt oss inn i jordskiftesak 1200-2006-0015 Oma ytre i Kvam herad. Vi har 

etter beste evne prøvd å sette oss inn i jordskiftesaken og har valgt ut noen temaer vi mener har 

vært sørlig viktige i saken. Videre har vi prøvd å få et innblikk i partenes meninger og om noe kanskje 

kunne vært gjort annerledes.  Det har vært en meget interessant og lærerikt prosess som har gitt oss 

et innblikk i mangfoldet av utfordringer jordskifteretten kan møte. Det faktum at kraftverket er ferdig 

bygget og har vært i drift en stund har gitt oss mulighet til å se hvordan realitetene faktisk er og 

gjennom samtale med partene har vi fått et innblikk deres meninger nå i ettertid. Videre i dette 

kapittelet vil vi reflektere og komme med egne meninger rundt de temaene vi mener har pekt seg ut 

som de mest interessante gjennom arbeidet med oppgaven. 

Hovedinntrykket vi sitter igjen med etter dette feltkurset og fordypningen i Oma ytre saken er at de 

partene som hadde ønske om å bygge ut fikk hjelp til å komme i gang av jordskifteretten.  Det har 

vært litt uenigheter underveis, men samlet sett er partene fornøyd med selve bruksordningen, selv 

om den ene parten helst skulle sett at det ikke ble noe utbygging.  Ut fra dette mener vi 

jordskifteretten har gjort et viktig arbeid for at dette prosjektet kunne realiseres, noe også partene 

har uttrykt.  

Et interessant aspekt i denne saken er også det at det underveis dukket opp tvister med grunneiere 

som påberopte seg å ha fallretter i elven. Dette var aspekter som gjorde at saken drog ut i tid og ble 

dyrere, men nå fikk en avklart hvem som faktisk hadde fallretter. 

Selv om vi mener jordskifteretten har gjort et viktig og grundig arbeid for at i hele tatt Oma elven 

kunne utnyttes, har vi noen momenter som etter vårt syn kanskje kunne vært løst på en annen måte. 

Vi har sett at det å komme frem til en rettferdig andelsfordeling kan være svært krevende. Uansett 

hvordan en kommer frem til en andelsfordeling vil det alltid være andre måter det kan gjøres på og 

andre momenter som kan vektlegges. Vi viser i denne sammenheng til drøftelsen i kapittel 4.  Vi har 

sett at konsekvensene av andelsfordelingen kan gi uventede utslag, som kanskje kan være vanskelige 

å forutse.  Vi ville foretrukket å ha en andelsfordeling til grunneierlaget som kompenser for andre 

innsatsfaktorer med en gitt prosentandel, mens andelene i driftsselskapet kun tar utgangspunkt i 

fallrettene i sin helhet. Dette vil etter vårt syn gi en mer dynamisk ordning slik som diskutert i kapittel 

4.  

Denne jordskiftesaken viser at det kan bli stort avvik mellom antatte kostnader for prosjektet og de 

faktiske kostnadene når prosjektet er ferdig og den endelige regningen er betalt. Det vil være 
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vanskelig å kunne si en eksakt pris i en tidlig fase når anbudet ikke er endelig.  Vi er uansett av den 

oppfatning at det er viktig at jordskifteretten opplyser partene om denne usikkerheten og at det også 

kommer frem hvilke virkninger dette kan gi for fall-leien, da dette også kan være av betydning for om 

partene ønsker å være med i driftsselskapet eller ikke.  

Vi har til tider hatt ulike meninger innad i gruppen, noe som har gitt oss gode faglige diskusjoner og 

bidratt til at vi har måttet se momenter fra ulike vinkler. Dette mener vi er med på å styrke rapporten 

vår.  
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Intervjumal for intervju av partene som var for fremming 

 

Intervju: Generelle spørsmål 

Hva heter du og hvilke gårds/bruksnummer eier du? 

1. Er du fornøgd i dag? 
a. Hva kunne vært gjort annerledes? 
b. Hva var bra/hva var mindre bra ? 

2. Hva var din innstilling til jordskiftet da saken ble krevd? 
3. Hvordan opplevdes prosessen 

a. Sett 
b. Hørt 
c. Tatt på alvor  

4. Hvordan ble resultatet i forhold til den umiddelbare reaksjon 
5. Er bruksordningen nyttet i sin originale form eller er det endret på etter jordskiftet? 
6. Hvordan er forholdet mellom dere parter i dag kontra før? 
7. Har anleggsprosess gått som forventet? 
8. Har drift gått som forventet? 

a. Uforutsett ting? 
i. Nye konflikter? 

9. Hvordan var det å være selprosederende/ ha advokat? 
a. forhold til advokat i ettertid 
b. Nødvendig, til hjelp eller mer problem? 

10. Hva tenker du om andelsfordelingen? 
a. Hvordan mener du den evt skulle vært 

i. Skulle vektingen vært annerledes? 
ii. Har det kommet problemer i ettertid som jordskiftertetten ikke forutså? 

11. Utbyggingskostnad som forventet? 
12. Er prosjektet god butikk? 
13. Sett i dagens lys, ville du gjort det samme igjen?  
14. Støy turbin 
15. Er det oppstått problem konflikter med andre(naboer brukere av elva) som resultat av 

prosjektet? 
16. Alt i alt hvordan var møtet med jordskiftertetten? 

a. Profesjopnalitet 
b. Håntverk 
c. Endelig resultat 
d. Imøtekommenthet 

17. Hva tenk-te/er du om jordskifte før/nå? 
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Vedlegg  2: Intervjumal for intervju av partene som var mot fremming 

 

1. Hva tenkte dere da dere fikk kravet om jordskifte i posten? 
2. Var dere stort sett enige innad i bnr 14, har dette endret forhold i ettertid? 
3. Er dere fornøgd i dag? 

a. Hva kunne vært gjort annerledes? 
b. Hva var bra/hva var mindre bra? 

4. Hvordan opplevde dere tvisten med bnr 11? 
a. Var dere forberedt på det/helt uventet? 

5. Hva var din innstilling til jordskiftet da saken ble krevd? 
6. Hvordan opplevdes prosessen 

a. Sett/Hørt/Tatt på alvor  
7. Er bruksordningen nyttet i sin originale form eller er det endret på etter jordskiftet? 
8. Hvordan var det å være en liten eiendom mot flere store? 
9. Endret synet på saken seg etter hvert i prosessen? 
10. Hvordan er forholdet mellom dere parter i dag kontra før? 
11. Hvorfor valgte dere å bli med i driftsselskapet selv om dere var imot utbyggingen? 
12. Har anleggsprosess gått som forventet? 
13. Har drift gått som forventet? 

a. Uforutsett ting? 
i. Nye konflikter? 

14. Hvordan var det å være selprosederende/ ha advokat? 
a. forhold til advokat i ettertid 
b. Nødvendig, til hjelp eller mer problem? 

15. Hva tenker du om andelsfordelingen? 
a. Hvordan mener du den evt skulle vært 

i. Skulle vektingen vært annerledes? 
ii. Har det kommet problemer i ettertid som jordskiftertetten ikke forutså? 

16. I saken nevnte dere planer ang hytteutbygging, er disse planene fortsatt realistiske eller er de 
lagt på is? 

17. Utbyggingskostnad som forventet? 
18. Er prosjektet god butikk? 
19. Sett i dagens lys, ville du gjort det samme igjen?  
20. Er det oppstått problem konflikter med andre(naboer brukere av elva) som resultat av 

prosjektet? 
21. Alt i alt hvordan var møtet med jordskiftertetten? 

a. Profesjopnalitet 
b. Håntverk 
c. Endelig resultat 
d. Imøtekommenthet 

22. Hva tenk-te/er du om jordskifte før/nå? 

23. Hva tenker dere om tidsperspektivet på jordskiftesaken? 
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Vedlegg  3: E-post til styreleder i Omakraft AS 

 

Hei 
 
Me er fem studentar som skal skrive ei oppgåve i samband med studiar i 
eigedomsfag på Universitetet for miljø og biovitskap på Ås. Denne 
oppgåva går ut på at me har fått tildelt ei jordskiftesak i Hordaland 
som me skal undersøkja nærare. Tanken er at me skal belyse saka 
gjennom samtale med partar, dommar og andre undersøkingar. I denne 
samanhengen viser eg til informasjonsbrev som skal være sendt ut til 
partane i denne saka. 
 
Me har no vore i kontakt med dei andre fallrettshavarane og xxxx.                                                                           
Det hadde også vore flott om me kunne stilt deg nokre spørsmål, 
spesielt med tanke på Omakraft AS sidan du er styreleiar der. Etter 
samtale med Ingvar Oma meine også han det var best å kontakte deg for 
å få svar på desse spørsmåla. 
 
Det me lurer på er: 
Har du nokre tal og tankar rundt kva som var forventa produskjon, 
straumpris, ivesteringskostnad(totalt og kr/kWh) i forhold til kva som 
ser ut til å bli tilfellet no når anlegget er oppe og går? I det heile 
korleis har det gått i forhold til kva de forventa både etter 
jordskiftesaka og etter at de bestemte dykk for å starte Omakraft. 
 
Fungerer anlegget som forventa, eller er det uforutsette problem som 
har dukka opp? 
 
Var det diskusjon rundt å leige bort fallet til eksterne 
kraftutbyggjarar, kvifor endte de opp med og byggja sjølv og ville de 
gjort det i dag også? 
 
Så har me nokre spørsmål til deg som eigar av gnr x/x 
Kva tankar gjer du deg kring den endelege andelsfordelinga 
jordskifteretten kom til? 
 
Har bruksordningsreglane fungert bra? 
 
Kva tankar gjer du deg kring tida jordskifteretten brukte for å avslutte saka? 
 
Korleis er forholdet mellom dykk fallrettshavarar i dag og har 
prosessen gjort noko endringar på dette (både profesjonelt og privat)? 
 
Dersom du lurar på noko kan du ringe meg på tlf: 45 42 68 50 
 
På førehand takk. 
 
Mvh 
Jan Ottar Wiik 
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Vedlegg  4: Bruksordningsreglene  
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Sæterdalen 

Gruppe 3: Knut Hasle, Lars Egil Eriksen, Endre Sollid, Johan Hobøl.
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Forord 

Denne oppgaven er avslutningen av kurset Eie 304 feltarbeid i eiendomsfag som primært tas 

av studenter på i siste studieår i Eiendomsfag Ved Institutt for Landskapsplanlegging, 

Universitetet for miljø- og biovitenskap. 

 

I forbindelse med kurset var vi på en utferd til Nord og Midhordland jordskifterett i Bergen. 

Studentene ble delt inn i grupper og hver enkelt gruppe jobbet med en konkret sak som ble 

utdelt av jordskifteretten. 

 

Vi vil rette en stor takk til Nord og Midhordland jordskifterett, da spesielt jordskiftedommer 

Vidar Bergtun for faglig innspill og nyttige samtaler. Vi takker alle partene som stilte opp på 

intervju og bidro med nyttig informasjon. Sist men ikke minst ønsker vi å rette en stor takk til 

Einar Hegstad og Øystein Bjerva for veiledning både under og etter feltarbeidet. 
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1. Innledning 

 

1.1 Innledning 

Saken som gruppen vår ble tildelt befinner seg i Vaksdal kommune like nord for Bergen i 

Hordaland. Gruppen vår fikk tildelt sak nr1200-2008-0002 Sæterdal som var en 

rettsutgreingssak som senere la grunnlag for sak 1200-2008-0036 Sæterdal som var en 

bruksordningssak.  

 

 

Bilde 1 Plassering av Vaksdal kommune   Bilde 2 Plassering av Vaksdal kommune.  

Kilde: http://www.norgeskart.no/    Kilde: http://www.google.no/ 

 

                                                                                         

I denne oppgaven skal vi se nærmere på de to nevnte sakene.  

 

Bakgrunnen for de to sakene, ligger i at den ene parten trodde han hadde full eiendomsrett 

til den lokale elven, noe han la til grunn for et småkraftprosjekt, men etter at han var 

kommet godt igang med forberedelsene, reiste en av naboene sak i jordskifteretten med 

påstand om at vannet i elven lå i sameie. Dette var jordskifteretten enige i og avsa dom over 

dette i sak nr 1200-2008-0002 Sæterdal. 
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Etter at rettsutgreiingssaken var overstått bestemte flere av partene seg for at de ville reise 

en bruksordningssak med tanke på å få etablert et fallrettslag med klare bruksregler. Dette 

ble gjort og saken med nummer 1200-2008-0036 Sæterdal, ble avgjort av jordskifteretten 

02.06.2010 og pr skrivende stund har det ikke blitt igangsatt noen form for utbygging. 

1.2 Problemstilling 

Etter at de to nevnte sakene var avgjort ville det vært naturlig om det var blitt bygget et 

småkraftverk i området, dette er ikke gjort, så en logisk problemstilling for oss har vært 

hvorfor det ikke har skjedd noe i området enda.  

 

I tillegg til denne problemstillingen vil vi se på om resultatet kunne blitt annerledes dersom 

jordskifteretten hadde lagt enda mer detaljerte bruksordningsregler til grunn, om det i det 

hele tatt er mulig for jordskifteretten å lage så detaljerte regler. I tillegg vil vi se litt på 

andelsfordelingen i saken, hvorvidt denne kunne vært gjort annerledes med tanke på 

resultatet.  

1.3 Metode: 

Vi har i løpet av prosessen benyttet flere metoder for å forsøke å belyse denne saken. Vi 

startet først med å lese rettsbøkene for de to nevnte sakene. Deretter var vi hos 

jordskifteretten for å høre deres syn på saken, før vi var på en utferd for å se nærmere på 

området som saken befant seg i.  

 

I tillegg til dette har vi intervjuet tre av partene, at vi ikke har fått intervjuet alle skyldes at vi 

dessverre ikke klarte å få tak i resterende parter, men vi har snakket med de som vi anser for 

å være de viktigste i forbindelse med saken nemlig part A, og part C, samt part B.  

Vi har valgt å anonymisere partene ved å kalle de part A, B osv. Dette har vi gjort i hensyn til 

personvern. Sakkyndige vil nevnes ved navn. 
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Figur 1: Anonymisert partsliste Kilde: Rettsbok 1200-2008-0036 Sæterdal 

 

I etterkant av utferden har vi primært gått gjennom egen empiri og lest faglitteratur som kan 

være aktuell for vår sak.  

 

2. Teoridel 

2.1 Innledning til teoridel 

 

Vi vil i denne delen gå igjennom lovverk som vi anser for å være relevant i forhold til vår sak. Det er 

da naturlig å starte med de grunnleggende vilkårene for å kreve en jordskiftesak. Deretter skal vi se 

nærmere på... 

2.2 Vilkårene for jordskifte 

For at en sak skal aksepteres i jordskifteretten er det tre vilkår som må oppfylles. Disse tre vilkårene 

finner vi i lovens (jordskifteloven av 21/12-1979 nr. 77.) §§1, 2 og 3a. Det er viktig å poengtere at det 

her dreier seg om kumulative vilkår, med andre ord alle tre vilkårene må oppfylles for at jordskifte 

skal kunne fremmes .  

 

Lovens §1 angir at eiendommer som er utjenelige i forhold til tid og tilhøve kan legges under 

jordskifte. Det første som da bør defineres er hva som menes med en eiendom, dette er ikke gjort i 

selve loven men i NOU 1976: 50 s. 8 står det:  

”For den eining som jordskifte primært gjeld, har ein nytta ordet ”eigedom”. Denne eininga kan bestå 

av eitt eller fleire bruksnummer, men er karakterisert ved at bruksnumra er på same eigarhand”. 

Gbnr Eier 

16/1 Part C 

16/2, 4, 8, 10 Part B 

16/3, 5, 6, 13 Part D 

16/7 Part E 

16/9, 12 Part A 
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Videre kan man se i kommentarutgaven til loven side 28 "Man vil derfor kunne si at en eiendom er 

den delen av driftsenheten som brukeren eier selv."  

 

Når det gjelder begrepet tida og tilhøva er dette et mer flytende begrep. En vurdering om en 

eiendom er utjenelig beror på en objektiv vurdering av eiendommen, dette vil dermed si at det kan 

variere ganske mye fra eiendom til eiendom hva som regnes for utjenelig. I tillegg til en slik vurdering 

må det også vurderes om en jordskiftesak vil gjøre eiendommen mer tjent i forhold til tid og tilhøve.  

 

I lovens §2 finner vi en uttømmende liste for hva et jordskifte kan gå ut på. Vi finner også en liste 

over virkemidler som retten rår over, denne listen er ikke uttømmende, og i en del tilfeller vil det 

være nødvendig å gå til andre lover for å kunne finne en mer komplett liste over virkemidler i den 

enkelte sakstypen.  

 

§2 er i mange henseender å betrakte som jordskifterettens verktøykasse, med dette menes at retten 

må kunne benytte et eller flere av virkemidlene i denne paragrafen for å bedre situasjonen i 

skiftefeltet, dersom ingen av virkemidlene kan nyttes kan dermed ikke eiendommene legges inn 

under jordskifte.  

 

Det tredje vilkåret finner vi i lovens §3a,her angis det at ingen eiendommer som legges under 

jordskifte skal li tap. Dette vil med andre ord si at nytten for hver enkelt eiendom må være større en 

kostnadene som eiendommen pålegges. I praksis vil dette bety at det må foretas en konkret 

vurdering av hver enkelt eiendom i en sak for å kunne se om eiendommen vil komme ut med høyere 

nytte enn kostnader. Dersom det skulle vise seg at det vil være vanskelig å gjennomføre et skifte uten 

at noen av eiendommene lir tap så finnes det mulighet for å bøte på et slikt tap med penger jfr. 

lovens §30 andre ledd.  

2.3 Bruksordninger 

Bruksordninger er regulert gjennom jordskiftelovens § 2 c. Bruksordninger er rettsendrende saker. 

Bruksordninger bygger på at retten etablerer regler for eiendomer som er tilknyttet et felles tiltak, 

eller hvis eiendomsforholdene er utjenlige og vanskeliggjør en bestemt utnytting. Dette må da være 

et rettslig betinget sambruk. Bruksordning betyr at flere har en bruksutøvelse innenfor samme 

område og den brukes som skjer er på et rettslig grunnlag. Denne bruken kan foregå i et jordsameie, 

et eneeid område, et personlig sameie eller kombinasjon av de nevnte.  



8 

 

 Når det kommer til utformingen av bruksordninger har jordskifteretten frie tøyler til å etablere disse 

så lenge de er tjenlige for eiendommene reglene skal gjelde. § 34 i jordskifteloven forklarer at 

ordningen må være den mest tjenlige for eiendommene. Selv om jordskifteretten står mer eller 

mindre fritt i etableringen kommer likevel § 35 med regler om hva de skal inneholde. Avgrensingen i 

§ 35 er noe uklar men vi har valgt å tolke det som retningsgivende regler for hvor og for hvilken bruk 

en bruksordning kan gjennomføres. Man kan si at regler av en slik art ikke trenger en direkte 

avgrensing. 

Områder som ligger i sambruk kan kreve bruksordning etter § 2 c nr. 1. man kan likevel kreve en 

bruksordningssak selv om eiendommen ikke er med i et sambruk. Slike saker blir regulert gjennom § 

2 c nr.2. Dette er en unntaksregel hvor kravet er at det skal foreligge særlige grunner. Når man skal 

vurdere hva som er særlige grunner bygger dette først og fremst på utjenlige eiendomsforhold. 

2.4 Felles  tiltak 

Det er mange bindeledd mellom bruksordninger og felles tiltak. Det siste innebærer at det er en 

felles investering i skiftefeltet og det er derfor hjemlet i en annen paragraf, nemlig jskl § 2 e.Denne 

regelen gir jordskifteretten hjemmel til å «skipe sams tiltak». Enklere sagt vil det si å få i stand nye 

tiltak eller det å endre på utformingen og omfanget av allerede eksisterende tiltak.  

Grunnen til at det er en sammenheng mellom bruksordning og felles tiltak er fordi en felles 

investering på lik linje med sambruk også trenger et regelsett å forholde seg til. Den største 

forskjellen er at felles tiltak krever at det er gjort en investering for den felles bruken. Det kan 

omfatte vann og avløp, veier, kabelnett osv. Slik som også er tilfelle i vår sak er at bruksordninger og 

felles tiltak.  

2.5 Eier- og driftslag 

Jordskifteretten har ingen rettigheter til å stifte driftslag hvor det er risiko. De har bare rettigheter til 

å etablere eierlag med bruksordningsregler uten en økonomisk risiko for partene. Hvis det skal 

etableres driftselskap er det eierlaget som må stå for dette. Alternativt kan de leie ut til eksterne 

utbyggere. Det er vanlig at jordskifteretten gjennom bruksordningene åpner for muligheten for at 

eierlaget kan etablere et driftselskap. Dette er ofte grunnen til at eierlagene opprettes. Grunneierne 

kan da selv bestemme  hvem de vil leie ut rettighetene til og hvordan dette skal gjøres. Dette 

avgjøres ved avstemning, 2/3 flertall hvor stemmene bygger på andelen i fallet. 
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Driftselskap skiller seg fra eierlag ved at reglene for driftselskapet bygger på andre lover enn 

eierlaget. Driftselskapet regler bygger på lover som selkapsloven og skattelover. Likheten mellom 

disse to formene er at medlemmene kan være de samme i begge lagene.  

Hvis medlemenne er de samme i eier- og driftslaget er det normalt at jordskifteretten setter satsen 

for utleieprisen. Hvis rettighetene er leid ut til eksterne utbyggere er det markedet som fastslår 

hvilken pris utleieinnktektene blir satt til. 

2.6 Teoretisk oppretting av sameielag ved bruksordning 

Ofte er det slik at jordskifteretten får i stand ulike bruksordninger når de gjør et jordskifte. En av 

bruksordningene som ofte blir brukt er at det opprettes et grunneierlag mellom de ulike partene i 

saken.  Laget som opprettes blir styrt av flertallet på grunnlag av loven. Såkalte eierlag er ofte helt 

nødvendig for å få ting til fungere partene imellom. Reglene i grunneierlaget blir fastsatt av 

jordskifteretten i større eller mindre grad. Dette kommer ann på hvert enkelt tilfelle og hva det man 

eventuelt har hjemmel for i loven.  

Jordskiftelovens § 2 c, nr 2 gir jordskifteretten hjemmel til å opprette bruksordning. Paragrafen lyder 

slik; 

Jordskifte kan gå ut på å gi regler om bruken i området der det ikkje er sambruk mellom eigedomar, 

når jordskiftretten finn at det ligg føre særlege grunnar.  

 

Jordskifteretten ser denne regelen i sammen heng med § 1 om vanskelig utnytting. Grunnen til dette 

i denne konkrete saken er at alle partene har fallretter, men ikke alle har grunnretter inn mot 

vassdraget. Det blir derfor vanskelig for de partene som ikke har dette og utnytte sine retter på en 

tjenelig måte. I så tilfelle beslutter derfor jordskifteretten og få i gang en bruksordning om å etablere 

et grunneierlag. 

Jordskiftelovens § 34 bokstav b, første ledd lyder slik; 

Jordskifteretten skipar dei lag som er nødvendig for å kunne ordne bruk og sambruk innan skiftefeltet.  

Dette gjøres på den måten at grunneierlaget styres av flertall ved avstemming. Når prosentene i 

eierlaget skal fordeles gjøres dette ved verdsetting av ressursene de ulike partene bidrar med 

individuelt og i det kommende grunneierlaget. Det som verdsettes er da fallretter, damareal, 

rørgater, turbiner osv.  
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Når et grunneierlag først er stiftet er det slik at det opprettes et driftsselskap. Et driftselskap i denne 

forstand skal omhandle selve utbyggingen, produksjon og salg av strømmen. Men her finnes det visse 

begrensninger. Dette står beskrevet i § 34 boktav b, tredje ledd som lyder slik: 

Tiltak som kan innbære stor risiko, kan berre av eit driftsselskap. Laget tek avgjerd om gjennomføring 

ved fleitalsvedtak. Kvar av deltakarane har rett til å vere med i driftsselskapet så langt det svarar til 

høvetallet. Om nokon vil vera med som ikkje røysta for, skal det seiast frå så snart råd er og seinast 3 

veker etter at han har fått skriftleg melding om vedtaket med opplysning om denne fristen. 

Driftselskapet skal svare vederlag for utnyttingsretten til laget, som fordeler dette til deltakerne etter 

høvetalet deira.  

I motsetning til etablering av et grunneierlag har ikke jordskifteretten hjemmel til å tvinge partene 

med dersom dette innbærer høy risiko og derav et driftsselskap. Grunnen er ofte at dette kan stride 

med § 3a i jordskifteloven som omhandler kostnad og ulempe. Altså må grunneierlaget selv ta stilling 

til etablering av driftsselskapet og hvem som ønsker å delta. De partene som eventuelt ikke ønsker å 

være med i driftsselskapet skal ha vederlag for sine ressurser i grunneierlaget som skrevet i loven. 

Vederlaget skal da eventuelt baseres på markedsverdi.  

2.7 Enhetstype og sameieform 

På forhånd er det vanskelig å si noe om hvilken rettslig status jordskiftelagene vil få. Vi skiller her 

mellom de tingsrettslige sameiene, et beslektet samrettsforhold eller et ansvarlig selskap. Dette er 

noe som helt og holdent må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

Vedtektene jordskifteretten fastsetter vil altså ta for seg regler om bruk og annen utnyttelse mellom 

deltakerne. Det enkleste vil ofte være å konkludere og anse et slikt grunneielag som et tingsrettslig 

sameie som vil reguleres av sameieloven. Sameieloven § 1 lyder slik:  

Lova her gjeld der to eller fleire eig noko saman på ein slik måte at retten deira er rekna i partar etter 

delings eller høvetall.  

Likevel må det tas stilling til om laget som er opprettet kan sees som et ansvarlig selskap. I så tilfelle 

skal selskapsloven brukes for å regulere drift og forholdet partene imellom.  

Notatet fra 25. juni 2000 hentet fra enhetsregisteret til Finansdepartementet vises det til 

henvisninger som tilsier at selskapsloven ikke kommer til anvendelse på enheter som jordskifteretten 

har opprettet grunnet strid mellom paragrafene i jordskifteloven og selskapsloven. De begge 

inneholder vilkår som gjør det vanskelig å bruke lovene opp mot hverandre.  
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Jordskiftelovens § 34 b annet ledd opererer med tvingende plikt til delt ansvar (pro rata) mellom 

partene. I motsetning til selskapslovens hovedregel, jf. §2- 4 første ledd, som tilsier at deltakerne 

hefter solidarisk for selskapsforpliktelsene. Likevel mener landbruksdepartementet at det ikke finnes 

grunnlag for at selskap opprettet av jordskifteretten etter § 34 b første og annet ledd ikke skulle 

kunne sees som et ansvarlig selskap.  

Utgangspunktet for særreglene i jordskifelovens § 34 b første og annet ledd er at selskapslovens § 2- 

4 første ledd og § 2 – 12 første ledd ble ansett som uforenelige i forhold til jordskiftelovens prinsipp i 

§ 3 a. Av den grunn kan altså selskapsloven komme til anvendelse ved jordskiftelag likevel nettopp 

fordi § 34 b første og annet ledd ikke sees som et hinder for bli ansett som ansvarlige selskap.  

Videre finnes det unntak ved regelen om solidaritet i selskapsloven. § 2- 4 tredje ledd i sier at det er 

mulig å avtale andre ansvarsformer i selskapsavtalen. Videre kan også dette regnes som et ansvarlig 

selskap under selskapslovens definisjon når det er snakk om delt ansvar.  

Dersom sameieobjektet etablerers på en slik måte at det kan ansees som en virksomhet og går under 

definisjonen i § 1- 1 i selskapsloven vil altså selskapsloven benyttes i stedet for sameieloven. Da 

ansees det heller ikke som et tingsrettslig sameie eller et samrettsforhold.  
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3. Resultater 

3.1 Gjennomgang av rettsutgreiing 

Denne saken ble startet i 06.03.08 og avsluttet 28.05.08. Saken ble krevd av part C. Han hadde fått 

høre at part A var i gang med å bygge et småkraftanlegg i elven som tidligere hadde ligget i sameie. 

Part C mente han fortsatt hadde rettigheter i denne elven og gikk derfor til jordskifteretten. 

 

 

Bilde 3 Eiendomsinndeling Kilde: http://www.norgeskart.no/ 

 

 

Slik ser altså området i dalen ut med tilhørende eiendomsgrenser. De områdene som er rødt er eiet 

av part A. Som en ser ut i fra figuren eier altså han mesteparten av elven, bortsett fra det gule 

området som part B eier, og det blå området som part D eier. Part A er eier av grunnen der det er 

planlagt inntaksdam og store deler av elven. Part B er eier av grunnen der det er planlagt 

kraftstasjon. 

 

Saken gjelder rettsutgreiing om fallrett i deler av vassdraget i Vaksdal kommune. Det er her snakk om 

småkraftutbygging for økonomisk utnytting av elva. Saken er krevd av rekvirenten, part C som mener 

at fallretten skal fordeles etter andelene i sameie som var gått opp i utmarkutskiftningen i 1928 

Saksøkte mener derimot at fallretten ble delt sammen med utmarken i utskiftningen i 1928. 
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Rettsutgreiing er derfor nødvendig får å klargjøre situasjonen. Det ble ikke enighet i forliksrådet og 

tvisten gikk videre til domsavgjørelse.  

 

Ved rettutgreiingen ble det særlig lagt vekt på utmarksutskiftningen i 1928 hvor sameie hadde blitt 

oppløst. Partene var representert av hver sin advokat. 

 

Rekvirenten representert av advokat Bolstad har gjort gjeldene at fallretten ligger i sameie med 

bakgrunn i tidligere skifte og henviser til utskiftningsprotokollen hvor det står :”rettigheter til elven 

er utørt av denne forretningen og forblir som før”. Dette er et særlig rettsforhold som lar rettigheten 

forbli i sameie selv om elva går over en annen eiendom. Andelen i fallretten skal deles etter den 

andelsfordelingen som var i sameie, i dette tilfelle er dette etter skyld på eiendommene. 

 

Saksøkte part A, B og D er representer av advokat Heldal og har gjort gjeldene at rettighetene til elva 

tilhører eiendommen den renner over i henhold til hovedregelen i vassdragsretten. Grunnen til at 

fallretten ikke ble skiftet i utskiftningen i 1928 var at det ikke var aktuelt med kraftverkutbygging og 

dette kan ikke gjøres gjeldene og kan derfor ikke brukes som et avgjørende bevis. 

 

Rettens syn på saken var av den oppfatning at skifte fra 1928 skulle være så fullstendig som mulig og 

en ikke skulle skifte ressurser som i fremtiden kunne få verdiøkning. Retten mener at de så for seg en 

fremtidig utnytting av elva og lot rettigheten i fallet bli værende i sameie. På det tidspunktet hadde 

det allerede vært tradisjon for vannkraftsutbygning i området som gjør det sannsynlig at 

utskiftningsretten så for seg felles utnytting av elva på sikt. Fallretten skulle fordeles etter smørskyld i 

sameie. 

 

Dermed fikk C fullt medhold i saken om rettutgreiing og fallretten ligger dermed i sameie. 

Saksomkostninger ble til dømt til A, B og D. 

3.2 Gjennomgang av bruksordningssaken 

Denne saken ble startet 05.10.09 og av sluttet 02.06.10. Saken ble krevd av part C med flere. I 2008 

ble saken om rettutgreiing avslutta med det resultat at fallretten tilhører sameie. For å kunne 

igangsette småkraftverkutbygningen må et eierlag og et driftsselskap stiftes. Det ble derfor en ny 

runde i jordskifteretten for å danne bruksordningsregler i forbindelse med utnyttelse av elva i 

Sædalen. 
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Saken gjelder bruksordningsregler eierlag/ driftsselskap for et småkraftanlegg i Vaksdal kommune. 

Rekvirentene C, D, og E, krever sak etter jordskifteloven § 2. Kravet gjelder felles utnytting i deler av 

Sæterdalelva. Saksøkte er i denne saken er A, og B, de er ikke enige i en felles utnytting av fallretten. 

De vil bygge ut sine andeler alene og ønsker at kravet skal avvises. I tillegg mener A og B at Sedal 

Kraft er en part i saken.  

 

Rekvirentene representert av advokat Edmund Bolstad har gjort gjeldene at partene ikke blir enig om 

dimensjonene på kraftverket, plassering av inntaksdam, rørgate og kraftstasjon. Eiendommen er 

utjenlig etter jskl. §1 som er vilkår for skifte. Det må derfor opprettes en felles vei for adkomst til 

kraftverket. Videre mener Bolstad at de saksøkte har et urimelig krav om fordeling av 50% på grunn 

og 50% på fallrett. Dette samsvarer ikke med andelsfordelinga etter skyld fra utmarksutskiftninga. 

Etter deres beregninger skal rekvirenteten ha 59,69% mens saksøkte skal ha 40,31%. De vil derfor at 

retten skal inn med en ny andelsfordeling. 

 

Det er uenighet om dimensjonene på kraftverket. Det er derfor hentet inn to sakkyndige som ser på 

individuell utbygging kontra en felles utbygging. De sakkyndige har begge kommet til den slutting at 

det lønner seg for alle parter å bygge ut i fellesskap.  

 

Saksøkte har opprettet Sedal kraft som de mener er part i denne saken. Det er ikke inngått noen 

leieavtale mellom eierne og selskapet. Heller ikke er det overført noen rettigheter, tinglysning eller 

delingstillatelse etter jordloven. Bolstad mener derfor at Sedal kraft ikke part i denne saken. 

 

De saksøkte representert av advokat Gulsvik har gjort gjeldene at vilkår for skifte ikke er oppfylt siden 

partene lider tap. Part A har hatt utgifter ved prosjekteringen av kraftverket. Om det skal bygges ut i 

fellesskap vil dette gå tapt slik at han lider et økonomisk tap.   

 

Sameieloven regulerer forholdet mellom eiere, om part A vil utnytte sin andel uten at andre lider tap, 

kan han fullt ut gjøre dette. Part A har tilbudt å leie fallretter og sagt seg ening i at de kan bygge ut 

parallelt. Vilkåret om utjenlig er derfor ikke oppfylt.  

 

De saksøkte har fått et konsesjonsfritak for å bygge ut et mindre kraftverk enn det motparten ønsker. 

Dette er et lønnsomt prosjekt som er realistisk og lar seg gjennomføre. Motparten har ikke 

sannsynliggjort at deres prosjekt vil bli godkjent, dermed er det mest lønnsomt å bygge den mindre 

kraftstasjonen. 
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Andelsfordelingen som Bolstad har kommet med er ikke riktig, det kom frem av rettutgreiinga at 

andeler skulle fordeles etter smørskyld. Ved en slik beregning skal de saksøkte ha 45%. I tillegg ligger 

disse rettighetene i Sedal kraft. 

 

Rettens syn på saken var av den oppfatning at den andelsfordelingen som Bolstad kom frem til var 

basert på mark og øre av skylddelingen etter utmarkutskifte i 1928. Andelsfordelingen skal beregnes 

etter smørskyld.  

 

I spørsmålet om Sedal kraft er part i saken kommer retten frem til at fallretten fremdeles ligger til 

eiendommen. For at fallretten skulle vært i selskapet er det krav om konsesjon og løyve etter 

jordlova. Sedal kraft ble derfor ikke en part i denne saken. 

 

Partene har vært uenige om det skal bygges ut felles eller om partene skal få bygge ut hver sin andel i 

sameie. Retten kom frem til at det mest lønnsomme er en felles utbygging etter en vurdering av 

sameieloven § 3 annet ledd. Dette fordi det hadde vært urimelig for andre sameier om en part skulle 

bygd ut sin andel. 

 

I denne saken var det snakk om sambruk mellom eiendommer og jskl .§ 2c kom til anvendelse. Denne 

har som formål å forebygge eller løse konflikter, i dette tilfelle var det fallrett og utnyttelse av elv. 

Retten mente det var klart nødvendig med bruksordningsregler for å kunne komme i gang med 

utbygging av kraftstasjonen. Med dette som grunnlag dannes det et eierlag/fallrettlag, hvor det med 

flertallsbestemmelse avgjøres hvordan fallretten skal utnyttes. Ved saker som krever investeringer, 

må det stiftes et driftsselskap.  

 

Retten var av det syn at A ikke hadde noe økonomisk tap, siden dette var avgjørelse som 

driftsselskapet skulle ta. 

 

Saken ble fremmet som bruksordning etter § 2 c nr.1 og nr. 2. 

 

Ved bruksordningsmøtet kom hver av partene med sine synspunkter på saken, retten tok stilling til 

dette og kom frem til en bruksordning. Andelsfordelingen ble 94% fallrett og 6% grunnrett. Her får 

fallrettlaget og grunneierlaget markedsverdi for de ressursene partene har stilt til rådighet. Retten 
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fant det ikke nødvendig at det skal være kvalifisert flertall ved avgjørelser. Etter en endelig 

andelsfordeling er det slik:  

 

Figur 2 Andelsfordeling mellom partene Kilde: Rettsbok sak 1200-2008-0036 Sæterdal     

     

3.3 Intervjuer 

Som nevnt i innledningen foretok vi under utferden vår tre intervjuer. Vi hadde i utgangspunktet seks 

parter vi kunne intervjuet, men vi klarte dessverre ikke å komme i kontakt med mer enn tre av de. Av 

de tre følgende intervjuene er det partene A og C som må anses for å være de mest interessante 

siden dette er de to partene som er mest aktive i saken.  

 

De tre partene vi fikk intervjuet var alle velvillige til å svare på spørsmål angående saken. 

Samtlige parter ble forhåndsvarslet pr brev om at vi muligens kom til å ta kontakt i tidsperioden, 

dette brevet ble sendt av førsteamanuensis Einar Hegstad i god tid før vår ankomst. Brevet finnes i 

sin helhet som vedlegg 1. 

 

Når det gjelder spørsmålene vi stilte partene, hadde vi en liste over mulige spørsmål vi kunne stille 

partene. Denne ble ikke fulgt slavisk siden vi heller ønsket å følge partenes resonnementer videre 

etter et spørsmål isteden for å hoppe over til noe helt annet. Intervjuguiden som vi laget er lagt ved 

som vedlegg 2. 

 

 

 

 

 

 

Gnr/bnr Eier Andel i prosent etter 

fradelinga av bnr 12 og 13 

16/1 Part C 21,59% 

16/2, 4, 8, 10 Part B 22,03% 

16/3, 5, 6, 13 Part D 24,17% 

16/7 Part E 9,25% 

16/9, 12 Part A 22,96% 

Sum  100% 
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3.3.1 Intervju med part A 

 

I dette intervjuet snakket vi med part A. Han var den personen som først var ute med tanken om å 

bygge et kraftverk i elva. På dette tidspunktet antok han at hadde en rett som tilsa at han kunne 

bygge og drifte et slikt anlegg helt alene. Grunnen til denne antakelsen var at han er grunneier av 

arealene rundt, samt bunnen i selve elva.  

  

Ut fra dette gjorde parten ”virkelighet” av planene som senere viste seg å være til stor skuffelse og 

en kilde til problemer. Da naboene rundt fikk nyss i dette reiste de sak som gikk til jordskifteretten. 

Partene som stod imot utbyggingen hans hevdet de hadde prosenter av fallrettene i elva. Dette viste 

seg senere å stemme ved endt rettsutgreiingssak.  

 

Han åpnet det hele med at utformingen av anlegget hadde vært klart. Selv konsesjon var på plass for 

anlegget. Han hadde allerede kjøpt utstyr  samt opprettet et foretak for å bygge det lenge planlagte 

kraftverket. Dette hadde selvfølgelig vært en stor utgift. Turbinene blir bestilt og tilpasset etter hvor 

de skal stå osv. Av den grunn kan det være vanskelig å omsette slikt utstyr i ettertid. 

  

Videre var stemningen i den lille bygda dårlig etter mange møter og diskusjoner på utformingen av 

det nye kraftverket. Jordskifterettens utfall gjorde at A ikke lenger stod alene om kraftverket. De 

andre partene var nå blitt flertall og han følte seg overkjørt. Parten fortalte videre at han satt på 48 

prosent, mens de andre utgjorde resten, og dermed hadde de flertall ved styrets vedtak. Dette var en 

håpløs situasjon da de ikke kom noen vei mot eventuell byggestart. Han fortalte derfor at han ønsket 

seg en tredje part inn slik at de kunne komme videre. Slik som situasjonen er i dag så har vi en 3-2 

fordeling av partene der A og B er på den ene siden og C, D og E er på den andre siden.  

 

I forhold til at parten sa at han hadde brukt mye penger på turbiner og annet utstyr. Part A mente 

dermed at han hadde fått et stort økonomisk tap som følge av jordskifterettens dom. Vi tok derfor 

kontakt med dommeren som sa at han ikke visste eller hadde blitt gjort oppmerksom på alt det 

innkjøpte utstyret mens saken pågikk. Dommeren syntes dette var rart og at dersom han hadde vært 

oppmerksom på dette kunne det hatt betydning for saken og utfallet.  

  

 

 



18 

 

De andre partene ønsket å bygge et større kraftverk enn det utstyret til part A er kapabelt til. Dette 

var også en tanke han hadde vært innom tidligere. Men søknaden hadde blitt avvist. De andre 

partene sto ved å bygge et større anlegg likevel. I denne situasjonen mente han at de andre partene 

ikke ønsket å høre på hva han hadde og si. 

 

Et av argumentene for avslaget på et større anlegg var nettopp fordi det i nær fremtid kan bli 

etablert et kraftverk av BKK lenger oppe som vil ta ca. 1/3 av vannføringen i den allerede svake elven.   

Konsesjonsfritaket til part C gikk ut dette året. Med det samme hadde han derfor sikret seg 

konsesjonsfritak i fem nye år for sitt allerede planlagte anlegg. Hvorvidt dette konsesjonsfritaket 

kunne ligge som en sperring på de andre partenes søknad var han derimot usikker på. Vi har i ettertid 

funnet ut at hans søknad ikke vil legge noen hindringer for en eventuell søknad om et større anlegg 

så lenge han er med i laget som søker om dette. 

   

Han mente også at jordskifteretten burde gått lengre i saken enn hva de gjorde. Blant annet burde de 

fastsatt vilkår og rammer slik at utviklingen og samarbeidet rundt kraftverket kunne komme i gang. I 

og med konfliktnivået mente han at jordskifteretten burde tatt stilling til dette. I stedet står de på bar 

bakke uten å komme noen vei.  

 

På spørsmål fra oss om hva han anså for å være den beste måten å få igang bygging av kraftverk, 

mente parten at enten så må det inn enda en person i laget, da helst en utenfra, som kunne fungere 

som en slags megler mellom partene. Dette håpet han kunne være en utløsende faktor for mer 

samarbeid innad i laget.   
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Bilde 4 Tatt under befaring. Belyser risiko ved allerede svak vannstand i elva. Foto: Endre Sollid 

 

3.3.2 Intervju med part B 

Denne parten var den andre vi intervjuet angående saken, han har i motsetning til de to andre 

partene vi intervjuet en mer "passiv" rolle i hele saken. Når det er sagt har part B vært "på lag" med 

part A siden starten av saken, og han er av den samme oppfatning som part A når det gjelder 

størrelse på kraftverket som bør bygges.  

 

Vi stilte denne parten stort sett de samme spørsmålene som vi stilte de andre to, men i og med hans 

passive rolle i det hele var det ikke så veldig mye ny informasjon som kom frem. 

I likhet med part A synes part B at det hele virker som en håpløs og fastlåst situasjon, dette primært 

siden det er fem personer som er med i laget, der det har oppstått to fraksjoner A og B på den ene 

siden mot C D og E på den andre siden. 

 

En annen ting som parten dro frem gjentatte ganger var det relativt høye konfliktnivået mellom 

enkelte av de andre partene i laget. Noe han syntes var trist siden det "tross alt er et lite samfunn og 

vi skal leve sammen her oppe" som han sa. Han selv var ikke uvenner med noen av de andre partene. 
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I intervjuet med part A kom denne med informasjon om at han hadde investert mye penger både 

under planleggingsfasen og han hadde også kjøpt inn en del av det nødvendige utstyret for å bygge 

et kraftverk. 

 

 På spørsmål fra oss om part B hadde investert noe i prosjektet sa han "nei det er det part A som har 

gjort, han har kjøpt inn alt som trengs til et lite kraftverk".   B Kom også med et utsagn der han 

hevdet at partene C, D og E, mente at alle investeringer part A har gjort når det gjelder planlegging 

og anskaffelse av nødvendig materiell, skal tilfalle laget vederlagsfritt.  

      

På spørsmål fra oss om han kunne tenkt seg et annet utfall på saken en den nå gjeldende 

bruksordningen kommenterte han bare tørt: "Det beste hadde vært om hele elven tørket ut så vi fikk 

slutt på problemene her".  

 

Det eneste konkrete forslaget til en annen løsning parten kom med under intervjuet var å fremme en 

ny sak for retten, der man eventuelt kunne forsøke å få til en annen rettighetsfordeling. Der mer av 

andelene ble lagt på arealet som benyttes til både kraftgate, turbiner og lignende.  

 

Det siste vi spurte parten om var om han trodde det kom til å bli bygget kraftverk i elven i nærmeste 

fremtid, hvorpå han svarte at dersom de vidløftige planene til partene C, D og E legges til grunn "blir 

det nok ikke bygget her i min levetid", men dersom vi legger A sine mer moderate planer til grunn så 

er det nok en større mulighet for at det blir bygget. Dette krever dog selvsagt enighet innad i laget, 

noe som per dags dato ikke ser ut til å være mulig. 

 

3.3.3 Intervju med part C  

Dette intervjuet er foretatt med part C, som var den av partene som initierte begge sakene. Noe som 

er viktig å påpeke når det gjelder dette intervjuet var at parten ikke hadde så veldig mye tid til 

rådighet, så intervjuet ble dessverre ikke så fullkomment som vi skulle ønsket.   

 

Da vi møtte parten var han svært åpen om saken. Han fortalte oss gledelig om prosessen, hvordan 

han hadde blitt tatt hånd om og blitt hørt gjennom rettsutgreiingen. Han var fornøyd med utfallet, og 

han kom ut som vinnende part av saken. Han hadde blitt tatt godt i mot hos jordskifteretten og han 

hadde blitt hørt gjennom hele saksgangen. Det hele startet med at part C hadde funnet ut at part A 

hadde konkrete planer om å bygge ut et småkraftverk. C mente at denne elven lå i sameie og ville bli 



21 

 

med på denne utbyggingen. Part A var ikke av den samme oppfatning og nektet å inngå samarbeid. 

Dermed følte C at han måtte gå til sak gjennom jordskifteretten for å få avklart om elven lå i sameie 

som han trodde, eller om part A hadde alle retter slik han påstod. Som nevnt vant part C frem med 

sin påstand og vannet i elven ble dermed liggende i sameie. Etter at denne saken var avgjort i retten 

ønsket part C å få dannet et sameielag med sikte på å få bygget ut elven.  Dette ble det etablert og 

bruksordningsregler og et driftsselskap ble initiert av jordskifteretten. Fordelingen av andeler ble satt 

etter skylden i sameiet og fallretten ble fordelt etter en 94/4/2 regel av jordskiftedommeren. Når det 

gjelder andelsfordelingen kommenterte parten at de fleste partene av saken var kritiske til en slik 

prosentfordeling. Den som var minst fornøyd var part A som mente at hans arealer ble alt for dårlig 

verdsatt.  

   

Saken ble avsluttet i sommeren 2010 og inntil videre har ikke prosjektet blitt satt i gang. Vi spurte om 

hvorfor det ikke hadde skjedd noe enda, og parten sa at de ikke kom til enighet. Alle ville bygge, men 

uenigheten dreide seg om størrelsen på kraftverket. Partene C, D og E ønsker å bygge et større 

kraftverk og har sendt inn søknad til NVE. Denne søknaden hadde de ikke fått svar på da vi var hos 

partene, så hvordan det stiller seg med tillatelse eller ikke kan vi ikke uttale oss om. 

 

Part C nevnte også at det lokale kraftverket BKK, muligens planla å overføre en del vann fra Sædalen 

og over til et anlegg de har i en nabodal. Det virket ikke som om han brydde seg om at BKK hadde 

planer om å ta en del av vassdraget lengre opp i dalen som ville redusere vannmengden i elven. 

Dette siden han ikke trodde det ville få noe nevneverdig utslag på vannmengden i elven.  

 

Det siste vi spurte parten om var hvordan konfliktsnivået mellom partene har vært etter saken, og 

hvorvidt han ønsker å få bygget i det hele. Parten svarte da at han selv ikke bærer nag til noen av de 

andre partene, og at han fortsatt vil at det skal bygges, og da helst et stort anlegg. 
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4. Drøftinger 

4.1 Partene seg imellom og konfliktnivå 

Da vi intervjuet partene gjorde vi dette ved hjelp av den kvalitative måten. Kvalitativ metode bygger 

på en strategisk utvelgelse innen interessefeltet. Metoden gir en generering av kunnskap, meninger 

hendelser og erfaringer.  

 

Vi intervjuet part for part og samlet på den måten inn ulike data som vi bruker i drøftelsen av 

oppgaven. Det som var gjentakende gjennom hele prosessen var at svarene vi fikk ikke alltid stemte 

overens med hverandre. Likevel har vi fått en solid grunnleggende forståelse av hva saken og alle 

problemene de ulike partene har i forhold til hverandre. Vi har dermed fått bra innsyn i hva hver 

enkelt part mener. Ut fra denne måten å sanke data på ser vi ulike grunner til at kraftverket enda 

ikke er bygget.  

 

Part A var tilsynelatende stort sett skuffet over jordskifterettens uttalelser og arbeid generelt. Fra 

første stund av er det helt tydelig at part A har sett for seg en rask og effektiv utbygging alene. Part A 

opplyste om at alt var på plass og klart for å bygges i det saken kom for jordskifteretten. Utstyret var 

alt kjøpt inn og klart for montering. 

 

Part B er på samme side i saken som part A. Part B virket noe mer likegyldig til det hele. Han ønsket 

at situasjonen skulle løse seg på en best mulig måte. Part B uttalte videre med et glimt i øyet at elva 

like gjerne kunne tørke ut for hans del. Han har i mange år vært nært tilknyttet part A gjennom både 

leie av grunn og på andre sosiale områder.  

 

Motpartene til disse kan sies å være part C, D og E som i første rekke reiste sak på grunnlag av 

gammel smørskyld. I korte trekk mente de at fallretten lå i et gammelt sameie og mente derfor at de 

skulle tildeles fallretter på nytt i prosentandeler. Dette fikk de medhold i av jordskifteretten.  

 

Problemet i denne saken er helt klart at konfliktnivået er blitt såpass høyt som det er i dag. Partene 

seg imellom kommer ingen vei til tross for at jordskifteretten har opprettet bruksordninger som 

skulle hjelpe partene i gang med kraftstasjonsutbyggingen. 
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Sett fra vår vinkel er det vanskelig å ta stilling til fakta i denne saken. Vi tenker som så at det er rart 

de ikke klarer å bli enige. I situasjoner som dette er det kostbart å bruke alt for lang tid. En hypotese 

er jo at part C, D og E ønsker å bygge et større anlegg enn det som allerede er planlagt og gitt 

konsesjon for. Part A uttalte også at det ikke var gitt tillatelse for noe større anlegg enn nettopp 

dette. Motsatte parter ønsker ikke å ta stilling til dette før de har prøvd å søke på nytt. Et mulig 

moment for A er også at han ønsker å bygge den størrelsen som utstyret hans tilsvarer slik at han 

ikke sitter igjen med store tap. Part A opplyste flere ganger at alt utsyr var blitt kjøpt inn og hadde 

kostet dyrt. Dette var da gjort før saken kom opp i jordskifteretten.  

 

Etter samtale med dommeren i saken ble det opplyst at denne påstanden aldri hadde vært oppe 

under saken. Det var helt ukjent for dommeren at part A hadde kjøpt alt utstyret. Igjen syntes vi 

dette var rart da det eventuelt kunne reises tvil rundt § 3a i jordskifteloven. Dommeren sa videre at 

dersom dette hadde blitt opplyst om kunne det hatt betydning for selve saken.  

 

4.2 Tapsgarantien til jordskifteloven 

Det kom frem under et møte med Part A før saken ble krevd for jordskifteretten at han allerede 

hadde planer om utbygging av et småkraftverk. På dette tidspunktet trodde han at han var eneeier 

av fallretten siden han eide all grunnen rundt elva. Han hadde søkt om konsesjonsfritak hos NVE og 

fått innvilget dette.  

 

Det som skjedde etter dette kom ikke frem under jordskiftesaken, men da vi snakket med han kom 

det frem at han hadde kjøpt inn utstyr til å starte utbyggingen av småkraftverket og har tapt store 

penger på disse innkjøpene siden flertallet av styret som ble etablert av jordskifteretten ikke er 

interessert i å bygge et kraftverk som er så lite. Han får heller ikke omsatt dette utstyret på en enkel 

måte siden det er spesiallagd til den spesifikke elven.  
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På grunn av de store utgiftene denne parten har hatt må man sette dette opp mot jordskiftelovens 

§3a. Denne sier «Jordskifte kan ikkje fremmast dersom kostnadene og ulempene blir større enn 

nytten for kvar einskild eigedom». Det er helt tydelig at denne parten har hatt større ulemper enn 

nytte, men etter vår mening ville det vært påregnelig for en grunneier å gjøre en grundigere sjekk om 

eiendomssituasjonen og rettighetene rundt fallretten før man begynner å bygge. Etter vår mening 

faller dette dermed utenom tapsgarantien til jordskifteloven. 

 

4.3 Andelsfordeling 

Andelsfordelingen i denne saken ble satt av retten til smørskyld etter utmarksutskiftningen i 1928.  I 

dette skifte ble sameie i Vaksdal oppdelt, men etter en vurdering av jordskifteretten var det ment at 

fallretten skulle forbli i sameie. Jordskifteretten mente at utmarksutskiftet hadde sett for seg en 

fremtidig felles utnytting av elva. Jordskifteretten kom frem til en andelsfordeling fordelt etter 

smørskylda på eiendommen.  

 

Utregningen av andeler i fallretten ble antall merker smør per gnr/bnr i prosent av totalen. 

 

 

Figur 3 Utregning av andeler etter skyld Kilde: Rettsbok sak 1200-2008-0036 Sæterdal  

 

Bnr 12 og 13 ble fradelt til henholdsvis part A og part D.  
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Dette er fordelingene i prosent på eiendommene etter smørskyld. En utregning etter eiersituasjonen 

i dag er fordelingen av fallrett slik: 

Figur 4 Fordeling av fallrett Kilde: Rettsbok sak 1200-2008-0036 Sæterdal 

 

Det er ikke mye rettspraksis på område rundt andelsfordeling av fallrett. Det er først de siste tiåra at 

det har blitt privatisering av kraftstasjoner. Det har blitt opp til jordskiftedommeren å avgjøre hvor 

stor andel som skal tildeles fall og grunn. I saken om Vaksdal har fordelingen blitt 94% til fallrett og 

6% til grunnrett. Dette medfører at parter i denne saken føler seg overkjørt. Det er i hovedsak en 

grunneier, bortsett fra et par mindre, langs hele elven som får liten andel i forhold til den grunn han 

avstår til rørgate og lignende. Det er en av grunnene til konfliktene i denne saken. De partene som 

eier grunnen elva renner over, samt der det er planlagt inntaksdam mener de stiller med mye mer 

enn det de andre partene gjør som kun har fallretten. 

 

Spørsmålet her blir om andelsfordelingen skulle vært utført annerledes. To av partene eier 

mesteparten av arealet hvor det skal bygges og der elva renner. Om part A og part B hadde fått en 

større andel på grunn, hadde dette gjort utslag i styret og de ville fått mer gjennomslagskraft. Siden 

det ikke finnes noen lovregel på hvordan fordeling skal skje og det er opp til dommeren å komme 

frem til det mest hensiktsfulle og rettferdige løsningen vil dette bero på delvisskjønn. For denne 

saken er det kun 2% som skiller de som er for en liten utbygning i stede for stor utbygning. Hadde 

retten gitt litt mer av andelen til grunn, gjerne som et vederlag mot avståelse av grunn, hadde part A 

og B hatt flertall i selskapet og en kunne benyttet seg av det konsesjonsfritaket som allerede er gitt.  

 

 

 

 

Gbnr Eier Andel i prosent etter 

fradelinga av bnr 12 og 13 

16/1 Part C 21,59% 

16/2, 4, 8, 10 Part B 22,03% 

16/3, 5, 6, 13 Part D 24,17% 

16/7 Part E 9,25% 

16/9, 12 Part A 22,96% 

Sum  100% 
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5. Avsluttende refleksjoner 

Under arbeidet med denne oppgaven har vi tilegnet oss mye kunnskap om fallretter, bruksordninger, 

sameier og problematikk knyttet til dette. Prosessen har vært svært lærerik, og vi har fått bedre 

innsikt i hvordan jordskifteretten arbeider og konsekvenser av dennes arbeid. 

 

Vi har gjennom intervjuer med partene sett saken fra deres side og dermed sett jordskifteretten og 

dennes arbeid fra partenes ståsted, noe som har vært svært lærerikt. I løpet av arbeidet med 

oppgaven har vi fått en mer praktisk forståelse av hvordan jordskifteretten jobber og fungerer i 

praksis. For gruppen sin del har dette vært en svært effektiv og spennende måte å drive frem læring. 

Gruppen i sin helhet har hatt et godt samarbeid gjennom hele prosjektet. 

 

6. Konklusjon 

Det som var fellesnevneren for saken var at konfliktnivået var høyt. Dette var hovedsakelig grunnen 

til at anlegget ikke er påbegynt. Dårlig kommunikasjon og uenighet mellom partene har til nå gjort 

samarbeidet lite effektivt.  

 

Slik vi ser det vil det ikke bli enighet mellom partene, med mindre noen av partene er villig til å gi 

etter på sine meninger og krav. En annen mulighet til å få vedtak gjennomført i styret vil være å få en 

tredjepart inn. Utover dette ser ikke vi noen andre alternativer enn en ny runde i retten. 
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8. Vedlegg 

8.1 Vedlegg 1  
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8.2 Vedlegg 2 

Intervjuguide: 

Hva syns du om jordskifterettens vedtak av saken? 

Hva skulle etter ditt syn vært annerledes?  

Hvordan ble prosessen under saksgangen oppfattet fra din side? 

Hvorfor er det ikke bygget noen kraftstasjon enda? 

Hvilke tiltak er satt i gang etter dommen? 

Er du med i driftsselskapet? 

Hvordan er konfliktsnivået i dag? 

Hva er din tilknytning til stedet? 

Bkk har planer om utbygning i samme vassdrag, har dette påvirket utbygningsplanene? 

Har du noe annet du vil fortelle oss om saken? 

Hva tror du må til for å få i gang bygging? 

Kunne du tenkt deg et annet utfall enn bruksordningen? 
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har bestått av Heidi Udnes, Rikard Lund, Hanne Ruud og Helén E. Elvestad, som alle går 

på eiendomsfag ved UMB.  

Rapporten tar utgangspunkt i en jordskiftesak fra Nord- og Midhordland jordskifterett. 
Rapporten er basert på befaring av området, intervju med parter og sakkyndige i saken. Vi 
har også hatt tilgang til alle saksdokumenter.  

r at studentene skal kunne utføre reell eiendomsfagli
bla. observasjon, intervju og dokumentstudier for så å kunn

analysere den innsamlede dataen. Man skal også få øvelse i hvordan man kan bruke 
ne som arbeidsverktøy.  

Feltkurset og rapportskrivingen har gitt oss stort faglig utbytte. Vi har fått et innblikk i 
hvordan en jordskiftesak gjennomføres i praksis og det har vært svært lærerikt. Den 
praktiske arbeidsformen dette kurset legger opp til har vært en spennende avveksling til den 
mer teoretiske tilnærmelsen de fleste andre fag legger opp til. 

Vi vil gjerne få takke jordskiftedommer Olav Bruflot for all informasjon og for at han tok seg 
tid til å være med oss på befaring. Videre vil vi få takke parter og sakkyndige
til intervju. Til slutt vil vi få takke Einar Hegstad og Øystein Bjerva for god hjelp, veiledning og 
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”Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det”

Kapittel 1 - Innledning

1.1 Innledning 
I dette kapittelet ønsker vi å gjøre rede for temaet for oppgaven, problemene som er belyst, 
hvilke metoder som er brukt og

1.2 Tema for studiet 
Denne rapporten er et resultat av et studie av jords
kommune i Hordaland. Saken gjaldt felles tiltak om bygging av skogs
 
Etter at en jordskiftesak om felles tiltak er avsluttet er det opp til partene selv og få i stand et 
felles tiltak. I vår sak, Fjellsende, er det enda ikke bygget en vei, ett år etter at saken ble 
avsluttet. Utgangspunktet for oppgaven var å undersøke hva som skjer etter at en 
jordskiftesak etter jordskifteloven

 

1.2.1 Fjellsendesaken 
Studiet for denne oppgaven er en a
Gruppen vår har sett på sak 1200
Hordaland. Rekvirenter i saken var to parter som eier hvert sitt småbruk på Fjellsende.
 
Saken gjaldt anleggelse av veg til beboere på Fjellsende. Saken er krevd som jor
etter jskl. § 2 bokstav e, felles tiltak, for veg fram til gnr. 130, Fjellsende, i Lindås kommune. 
Nåværende vegløsning er ikke tilfredsstillende da vegen er for sma
stand. Det er ikke mulig å kjøre der med bil når det er snø eller glatt om vinteren. 
Utrykningskjøretøy kommer ikke fram og for å komme til post og kommunesenter i Lindås 
må de kjøre via nabokommunen Radøy, hvilket er en stor omv
 
Gårdsbrukene på Fjellsende har veirett over utmarka på Soltveit, etter et jordskifte på 
Soltveit i 1901. Det har vært drøftet planer om veg til Fjellsende siden 1938 uten at det har 
framkommet noen løsning. 
 
De berørte partene, utover de fastboende p
som kunne komme over nordre Soltveit. Det ble også ytret skepsis rundt hvorvidt andre en
beboende på Fjellsende vil ha nevneverdig nytte av veien
Ingen av partene var i mot at vegen skulle bygges, men flere protesterte mot at de skulle 
være med å bære kostnadene ved anleggelsen og vedlikeholdet.
 
Jordskifteretten vedtok at det skulle bygges veg og kostnadsfordelingen
denne saken ble satt med et ”

 

 

 
 

”Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det”
- Aristoteles 

Innledning 

I dette kapittelet ønsker vi å gjøre rede for temaet for oppgaven, problemene som er belyst, 
hvilke metoder som er brukt og hvordan rapporten er bygd opp.  

Denne rapporten er et resultat av et studie av jordskiftesaken ”Fjellsende” fra Lindås 
kommune i Hordaland. Saken gjaldt felles tiltak om bygging av skogs- og adkomstvei. 

Etter at en jordskiftesak om felles tiltak er avsluttet er det opp til partene selv og få i stand et 
de, er det enda ikke bygget en vei, ett år etter at saken ble 

Utgangspunktet for oppgaven var å undersøke hva som skjer etter at en 
jordskiftesak etter jordskifteloven (jskl.) § 2 bokstav e er avsluttet.  

oppgaven er en avsluttet vegsak fra Nord- og Midhordland jordskifterett. 
Gruppen vår har sett på sak 1200-2006-0056 Fjellsende. Saken fant sted i Lindås kommune i 

Rekvirenter i saken var to parter som eier hvert sitt småbruk på Fjellsende.

anleggelse av veg til beboere på Fjellsende. Saken er krevd som jor
§ 2 bokstav e, felles tiltak, for veg fram til gnr. 130, Fjellsende, i Lindås kommune. 

Nåværende vegløsning er ikke tilfredsstillende da vegen er for smal og bratt og i for dårlig 
stand. Det er ikke mulig å kjøre der med bil når det er snø eller glatt om vinteren. 
Utrykningskjøretøy kommer ikke fram og for å komme til post og kommunesenter i Lindås 
må de kjøre via nabokommunen Radøy, hvilket er en stor omvei.  

Gårdsbrukene på Fjellsende har veirett over utmarka på Soltveit, etter et jordskifte på 
Soltveit i 1901. Det har vært drøftet planer om veg til Fjellsende siden 1938 uten at det har 

De berørte partene, utover de fastboende på Fjellsende, var urolige for den økende trafikken 
som kunne komme over nordre Soltveit. Det ble også ytret skepsis rundt hvorvidt andre en

på Fjellsende vil ha nevneverdig nytte av veien, da de ikke driver aktivt skogbruk
mot at vegen skulle bygges, men flere protesterte mot at de skulle 

være med å bære kostnadene ved anleggelsen og vedlikeholdet. 

Jordskifteretten vedtok at det skulle bygges veg og kostnadsfordelingen for investeringene
”tak”. Dette taket begrenser hvor mye hver part er tvunget til å 
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”Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det” 

I dette kapittelet ønsker vi å gjøre rede for temaet for oppgaven, problemene som er belyst, 
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og adkomstvei.  

Etter at en jordskiftesak om felles tiltak er avsluttet er det opp til partene selv og få i stand et 
de, er det enda ikke bygget en vei, ett år etter at saken ble 

Utgangspunktet for oppgaven var å undersøke hva som skjer etter at en 

land jordskifterett. 
0056 Fjellsende. Saken fant sted i Lindås kommune i 

Rekvirenter i saken var to parter som eier hvert sitt småbruk på Fjellsende. 

anleggelse av veg til beboere på Fjellsende. Saken er krevd som jordskiftesak 
§ 2 bokstav e, felles tiltak, for veg fram til gnr. 130, Fjellsende, i Lindås kommune. 

l og bratt og i for dårlig 
stand. Det er ikke mulig å kjøre der med bil når det er snø eller glatt om vinteren. 
Utrykningskjøretøy kommer ikke fram og for å komme til post og kommunesenter i Lindås 

Gårdsbrukene på Fjellsende har veirett over utmarka på Soltveit, etter et jordskifte på 
Soltveit i 1901. Det har vært drøftet planer om veg til Fjellsende siden 1938 uten at det har 

å Fjellsende, var urolige for den økende trafikken 
som kunne komme over nordre Soltveit. Det ble også ytret skepsis rundt hvorvidt andre enn 

, da de ikke driver aktivt skogbruk. 
mot at vegen skulle bygges, men flere protesterte mot at de skulle 

for investeringene i 
. Dette taket begrenser hvor mye hver part er tvunget til å 
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betale av anleggskostnadene. Utgifter utover dette må partene betale frivillig. Taket, som vi 
har valgt å kalle investeringstaket, er satt til 1,
investeringstak var å forsikre at 
kommer vi tilbake til i kap. 3 og 4.
 
Det ble lagt fram fem alternative vegtraséer til Fjellsende.  I kommuneplanen er 
vegalternativ nr.1 (rosa stiplet linje)
Jordskifteretten valgte på bakgrunn av sakkyndiges anbefalinger vegalternativ 3
stiplet linje). Dette alternativet starter ved enden av kommunal veg på Nordre Soltveit og går 
over gnr. 132 bnr. 30, bnr. 12 eller 22 
 

 
Kart 1: kart over traséalternativene. Alternativ 1, rosa stiplet linje. Alternativ 2, blå stiplet linje. Alternativ 3, 
grønn stiplet linje. Alternativ 4, gul stiplet linje. Alternativ 5, orange stiplet linje.
Kilde: dokumentmappe Fjellsendesaken, Nord

 

1.3 Problemstilling 
Bakgrunnen for vår problemstilling er at vi ønsket å finne ut mer rundt utfordringene som 
partene møter når de skal etablere et felles tiltak, etter sakens slutt
avsluttet står partene på egenhånd og de må selv etablere et felles tiltak.
 
Hovedutfordringen i Fjellsendesaken
investeringene, og at anbudene som
taket. Taket på investeringene er definert som en øvre begrensning for hvor mye partene 
kan tvinges til å betale av kostnadene for fellestiltaket. 

 

betale av anleggskostnadene. Utgifter utover dette må partene betale frivillig. Taket, som vi 
har valgt å kalle investeringstaket, er satt til 1,6 millioner kroner. Hensikten med å

eringstak var å forsikre at ”ikketapsgarantien” i jordskifteloven var oppfylt, dette 
kommer vi tilbake til i kap. 3 og 4. 

Det ble lagt fram fem alternative vegtraséer til Fjellsende.  I kommuneplanen er 
(rosa stiplet linje) inntegnet og godkjent som veg til Fjellsende

Jordskifteretten valgte på bakgrunn av sakkyndiges anbefalinger vegalternativ 3
. Dette alternativet starter ved enden av kommunal veg på Nordre Soltveit og går 

over gnr. 132 bnr. 30, bnr. 12 eller 22 samt i hovedsak over gnr. 133 bnr. 4.

: kart over traséalternativene. Alternativ 1, rosa stiplet linje. Alternativ 2, blå stiplet linje. Alternativ 3, 
grønn stiplet linje. Alternativ 4, gul stiplet linje. Alternativ 5, orange stiplet linje. 

ellsendesaken, Nord- og midhordland Jordskifterett 

Bakgrunnen for vår problemstilling er at vi ønsket å finne ut mer rundt utfordringene som 
partene møter når de skal etablere et felles tiltak, etter sakens slutt. Etter at saken er 
avsluttet står partene på egenhånd og de må selv etablere et felles tiltak. 

Hovedutfordringen i Fjellsendesaken slik vi ser det, er at jordskifteretten har satt et tak
investeringene, og at anbudene som har kommet inn i ettertid av saken har ligget 

Taket på investeringene er definert som en øvre begrensning for hvor mye partene 
kan tvinges til å betale av kostnadene for fellestiltaket.  
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Bakgrunnen for vår problemstilling er at vi ønsket å finne ut mer rundt utfordringene som 
. Etter at saken er 
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har ligget over dette 

Taket på investeringene er definert som en øvre begrensning for hvor mye partene 
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Hovedproblemstillingen for denn
felles tiltak, etter jskl. § 2e, når jordskifteretten har satt et tak på anleggsinvesteringene. 
 
Vi har valgt å ta med tre underproblemstillinger:
 

1. Er det hjemmel til å bruke ”frivillig risiko”?
2. Er bruk av investeringstak hensiktsmessig?
3. Kunne saken vært gjenåpnet?

 
 
 
 

Bilde 1. Vei opp mot Fjellsende. (foto: Hegstad og Bjerva 2012)

 

1.4 Avgrensning av oppgaven
Underveis i feltkurset støtte vi på flere interessante problemstillinger. Det ble blant annet 
opplyst av jordskiftedommer ved presentasjon av saken
uenighet, og flere runder med vurderinger, rundt valg av trasé, nyttevurdering og 
kostnadsfordeling. Etter intervjuer med partene i saken fikk vi i tillegg opplysninger om 
forholdet mellom partene og hvilket forhold de har til jordskifteretten i dag, som vi fant 
interessant. Av praktiske årsaker som tid, ressurser og omfang av emnet, har vi valgt å 
konsentrere studiet rundt én hovedproblemstilling med nevnte underproblemstillinger. 
 
Vår oppgave er begrenset til å se på jordskifterettens behandling av saken. Vi har da først og 
fremst sett på kostnadsfordelingen, valg av sakkyndige, vurderingen av løsninger for 
merkostnader og rettens bruks av investeringstak.
 

 

Hovedproblemstillingen for denne oppgaven er å se på hvordan parter kan gjennom
§ 2e, når jordskifteretten har satt et tak på anleggsinvesteringene. 

med tre underproblemstillinger: 

Er det hjemmel til å bruke ”frivillig risiko”? 
Er bruk av investeringstak hensiktsmessig? 

en vært gjenåpnet? 

Bilde 1. Vei opp mot Fjellsende. (foto: Hegstad og Bjerva 2012) 

Avgrensning av oppgaven 
Underveis i feltkurset støtte vi på flere interessante problemstillinger. Det ble blant annet 

ved presentasjon av saken at det underveis i saksprosessen var 
uenighet, og flere runder med vurderinger, rundt valg av trasé, nyttevurdering og 
kostnadsfordeling. Etter intervjuer med partene i saken fikk vi i tillegg opplysninger om 

tene og hvilket forhold de har til jordskifteretten i dag, som vi fant 
interessant. Av praktiske årsaker som tid, ressurser og omfang av emnet, har vi valgt å 
konsentrere studiet rundt én hovedproblemstilling med nevnte underproblemstillinger. 

e er begrenset til å se på jordskifterettens behandling av saken. Vi har da først og 
fremst sett på kostnadsfordelingen, valg av sakkyndige, vurderingen av løsninger for 
merkostnader og rettens bruks av investeringstak. 
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kan gjennomføre et 
§ 2e, når jordskifteretten har satt et tak på anleggsinvesteringene.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Underveis i feltkurset støtte vi på flere interessante problemstillinger. Det ble blant annet 
at det underveis i saksprosessen var 

uenighet, og flere runder med vurderinger, rundt valg av trasé, nyttevurdering og 
kostnadsfordeling. Etter intervjuer med partene i saken fikk vi i tillegg opplysninger om 

tene og hvilket forhold de har til jordskifteretten i dag, som vi fant 
interessant. Av praktiske årsaker som tid, ressurser og omfang av emnet, har vi valgt å 
konsentrere studiet rundt én hovedproblemstilling med nevnte underproblemstillinger.  

e er begrenset til å se på jordskifterettens behandling av saken. Vi har da først og 
fremst sett på kostnadsfordelingen, valg av sakkyndige, vurderingen av løsninger for 
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Vi har i tillegg sett på de sakkynd
 

1.5 Metode og fremgangsmåte
I denne delen av rapporten ønsker vi 
jobbet med innhenting av data til oppgaven. Vi har også tatt med
 
I vår case-studie av Fjellsendesaken har vi benyttet kvalitativ metode for 
omkring våre forskningsspørsmål. Vi har intervjuet noen av partene
studert dokumenter og observert forholdene på stedet. Vi har ikke hatt muligh
observere aktørene under sakens gang, da saken er avsluttet, men det var gode muligheter 
for å observere forholdene på stedet ettersom tiltaket ikke enda er iverksatt. Dermed fikk vi 
observert grunnlaget for saken. Vi har også sett på
belyser temaene for våre problemstilling

1.5.1 Kvalitativ metode 
Ved arbeid med en case må man gjøre undersøkelser for å skaffe til veie den informasjonen 
man trenger for å kunne svare på et forskningsspørsmål, en problemstill
forskningsspørsmålet som avgjør hvilken metode man skal benytte for å finne denne 
informasjonen (Johannessen m. fl, 2009)
metodearbeid: kvalitativ og kvantitativ metode. Ved bruk av kvalitativ meto
finne mest mulig informasjon for å forstå et fenomen. 
 
Dersom målet med undersøkelsen er å måle et fenomen, se på en stor gruppe 
personer/tilfeller og lage statistikk, er det bedre å bruke kvantitativ metode, som for 
eksempel å benytte strukturerte spørreskjemaer. (Sander, 2004) 
 
Det finnes forskjellige måter å innhente informasjonen på ved bruk av kvalitativ metode. 
Intervju og observasjon er eksempler på dette. Vi gjorde det største arbeidet med 
innhenting av informasjon gjennom interv
semistrukturerte intervjuguider
spørsmålene var ikke satt og intervjuet fortonet seg mer som en dialog mellom intervjuer og 
respondent.  
 
Intervjuguidene er vedlagt. Se vedlegg 2. 
 

1.5.2 Fremgangsmåte 
Det var 12 parter i saken som ble medeiere av den vedtatte
utvelgelse” av intervjuobjekter (Johannessen m. fl, 2009) og valgte å intervjue noen av de 
som var sterkest berørt av saken. 
grunneiere der hvor veien er planlagt
eiendommer. Vi var så heldig at de alle hadde tid til å møte oss den tiden vi var i Bergen, så 
vi fikk et personlig møte med dem. Vi 
kommune og Ottar Haugen fra Landbruksavdelin
Dommeren i saken, Olav Bruflot
 

 

Vi har i tillegg sett på de sakkyndiges vurderinger i saken. 

Metode og fremgangsmåte 
I denne delen av rapporten ønsker vi å gjøre rede for metode i forskningen og hvordan vi har 

data til oppgaven. Vi har også tatt med litt om etikk i forskningen.

studie av Fjellsendesaken har vi benyttet kvalitativ metode for å finne informasjon 
forskningsspørsmål. Vi har intervjuet noen av partene og sakkyndige i saken, 

og observert forholdene på stedet. Vi har ikke hatt muligh
observere aktørene under sakens gang, da saken er avsluttet, men det var gode muligheter 
for å observere forholdene på stedet ettersom tiltaket ikke enda er iverksatt. Dermed fikk vi 
observert grunnlaget for saken. Vi har også sett på relevant teori og noe rettspraksis som 

problemstillinger. 

Ved arbeid med en case må man gjøre undersøkelser for å skaffe til veie den informasjonen 
man trenger for å kunne svare på et forskningsspørsmål, en problemstilling. Det er selve 
forskningsspørsmålet som avgjør hvilken metode man skal benytte for å finne denne 
informasjonen (Johannessen m. fl, 2009). Litteraturen skiller mellom to typer av 

kvalitativ og kvantitativ metode. Ved bruk av kvalitativ meto
finne mest mulig informasjon for å forstå et fenomen.  

Dersom målet med undersøkelsen er å måle et fenomen, se på en stor gruppe 
personer/tilfeller og lage statistikk, er det bedre å bruke kvantitativ metode, som for 

trukturerte spørreskjemaer. (Sander, 2004)  

Det finnes forskjellige måter å innhente informasjonen på ved bruk av kvalitativ metode. 
Intervju og observasjon er eksempler på dette. Vi gjorde det største arbeidet med 
innhenting av informasjon gjennom intervjuer. Intervjuene ble gjennomført med 

strukturerte intervjuguider, hvor det var bestemte temaer som skulle behandles, men 
spørsmålene var ikke satt og intervjuet fortonet seg mer som en dialog mellom intervjuer og 

gt. Se vedlegg 2.  

arter i saken som ble medeiere av den vedtatte veien. Vi gjorde en ”strategisk 
utvelgelse” av intervjuobjekter (Johannessen m. fl, 2009) og valgte å intervjue noen av de 

berørt av saken. Dette var en av rekvirentene, part A, og de som er 
grunneiere der hvor veien er planlagt, part C og D. Se kart 3 for oversikt over partenes 

Vi var så heldig at de alle hadde tid til å møte oss den tiden vi var i Bergen, så 
møte med dem. Vi møtte også to sakkyndige, Nils Kaalaas fra 

og Ottar Haugen fra Landbruksavdelinga til Fylkesmannen i Hordaland. 
ommeren i saken, Olav Bruflot, ble også intervjuet.  
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kvalitativ og kvantitativ metode. Ved bruk av kvalitativ metode er hensikten å 

Dersom målet med undersøkelsen er å måle et fenomen, se på en stor gruppe 
personer/tilfeller og lage statistikk, er det bedre å bruke kvantitativ metode, som for 

Det finnes forskjellige måter å innhente informasjonen på ved bruk av kvalitativ metode. 
Intervju og observasjon er eksempler på dette. Vi gjorde det største arbeidet med 

ntervjuene ble gjennomført med 
, hvor det var bestemte temaer som skulle behandles, men 

spørsmålene var ikke satt og intervjuet fortonet seg mer som en dialog mellom intervjuer og 

veien. Vi gjorde en ”strategisk 
utvelgelse” av intervjuobjekter (Johannessen m. fl, 2009) og valgte å intervjue noen av de 

og de som er 
for oversikt over partenes 

Vi var så heldig at de alle hadde tid til å møte oss den tiden vi var i Bergen, så 
møtte også to sakkyndige, Nils Kaalaas fra Lindås 

ga til Fylkesmannen i Hordaland.  
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Hos partene E og F ble det gjennomført 
derfor ikke andeler i den vedtatte vegen. Vi har derfor valgt å holde disse partene utenfor 
med tanke på utvelgelsen av intervjuobjekter.
 
Partene i saken var på forhånd varslet ved brev
om at deres jordskiftesak var plukket ut til å være en del av UMBs undervisning
 
Før utferden leste gruppa gjennom rettsboka og fikk inntrykk av at det var flere interessante 
temaer som kunne belyses rundt saken. Da vi skulle utforske saken 
partene valgte vi å stille noe åpne spørsmål rundt alle de temaene vi hadde funnet 
interessante og lot partene snakke litt fritt om saken.
 
Vi fikk vite om noen nye forhold i saken som kanskje var på trappene etter tiden vi var i 
Bergen. Vi har derfor senere vært i kontakt med en av rekvirentene av saken ved telefon for 
å undersøke hva som har blitt
 
Under selve feltarbeidet tok vi
om de var villige til å møte oss for et intervju. Med unntak av en part var alle
komme med sine synspunkter, og gi oss mer informasjon om saken enn hva vi kunne få ut av 
rettsboka. Vi hadde imidlertid følelsen av at et par av parten
oss. Den ene ga uttrykk for å ha dårlig tid, og helst ville ta samtalen over telefon, og en 
annen part møtte ikke på det avtalte tidspunktet og var vanskelig å få tak i på telefon da vi 
ventet på han. Begge møtte dog til
vi da vi var på jordskifterettens kontor, han var også villig til å hjelpe oss så mye som han 
kunne, men siden han var dommer i saken var d
seg om.  
 
Møtested for intervjuene var der partene selv ønsket. Noen 
mens andre ønsket å møte oss andre steder, som eksempel ønsket noen å møte på café og 
noen på kontoret. Tilfeldigheter gjorde også at vi møtte en part på Ikea.
 
Vi møtte partene hver for seg slik at de skulle ha lettere for å uttale seg fritt. Det er viktig at 
partene er komfortable i intervjusituasjonen, dette var også grunnen til at 
kunne bestemme hvor intervjuet skulle foregå
- ”Datakvalitet”. 
 

1.5.3 Dokumenter 
På jordskifterettens kontor fikk vi 
tidligere feltkursoppgaver (høst 2011)
og Dragset-Sugustadsaken. Vi undersøkte i disse oppgavene særlig temaene rundt risiko for 
merkostnader og behandling av dette. 

1.5.4 Observasjon 
Under oppholdet i Bergen deltok vi på befaring med dommeren i saken. På befaringen så vi 
objektet som var gjenstand for saken og vi
er valgt og et av de som var vurdert.

 

E og F ble det gjennomført skjønn etter veglova av 21.06.1063 nr. 23
derfor ikke andeler i den vedtatte vegen. Vi har derfor valgt å holde disse partene utenfor 
med tanke på utvelgelsen av intervjuobjekter. 

Partene i saken var på forhånd varslet ved brev, se vedlegg 1, 
om at deres jordskiftesak var plukket ut til å være en del av UMBs undervisning

Før utferden leste gruppa gjennom rettsboka og fikk inntrykk av at det var flere interessante 
temaer som kunne belyses rundt saken. Da vi skulle utforske saken nærmere og intervjue 
partene valgte vi å stille noe åpne spørsmål rundt alle de temaene vi hadde funnet 
interessante og lot partene snakke litt fritt om saken. 

Vi fikk vite om noen nye forhold i saken som kanskje var på trappene etter tiden vi var i 
n. Vi har derfor senere vært i kontakt med en av rekvirentene av saken ved telefon for 

å undersøke hva som har blitt foretatt i saken etter at vårt feltarbeid var avsluttet

vi kontakt med partene og sakkyndige over telefon fo
il å møte oss for et intervju. Med unntak av en part var alle

komme med sine synspunkter, og gi oss mer informasjon om saken enn hva vi kunne få ut av 
rettsboka. Vi hadde imidlertid følelsen av at et par av partene ikke var like ivrige etter å møte 
oss. Den ene ga uttrykk for å ha dårlig tid, og helst ville ta samtalen over telefon, og en 
annen part møtte ikke på det avtalte tidspunktet og var vanskelig å få tak i på telefon da vi 
ventet på han. Begge møtte dog til slutt og var veldig behjelpelige. Dommeren i saken møtte 
vi da vi var på jordskifterettens kontor, han var også villig til å hjelpe oss så mye som han 
kunne, men siden han var dommer i saken var det enkelte temaer han ikke ønsket å

Møtested for intervjuene var der partene selv ønsket. Noen ønsket at vi kom hjem til dem, 
andre ønsket å møte oss andre steder, som eksempel ønsket noen å møte på café og 

noen på kontoret. Tilfeldigheter gjorde også at vi møtte en part på Ikea.  

øtte partene hver for seg slik at de skulle ha lettere for å uttale seg fritt. Det er viktig at 
partene er komfortable i intervjusituasjonen, dette var også grunnen til at 

tervjuet skulle foregå. Dette har vi skrevet mer om under kapitt

 

På jordskifterettens kontor fikk vi lese gjennom saksmappen. Vi har også sett på 
(høst 2011) fra Sør – Trøndelag som omhandlet Litj

ken. Vi undersøkte i disse oppgavene særlig temaene rundt risiko for 
merkostnader og behandling av dette.  

Under oppholdet i Bergen deltok vi på befaring med dommeren i saken. På befaringen så vi 
objektet som var gjenstand for saken og vi gikk opp to av de fem trasévalgene, det ene som 
er valgt og et av de som var vurdert. 
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21.06.1063 nr. 23, og de har 
derfor ikke andeler i den vedtatte vegen. Vi har derfor valgt å holde disse partene utenfor 

om at deres jordskiftesak var plukket ut til å være en del av UMBs undervisning i feltkurset.  

Før utferden leste gruppa gjennom rettsboka og fikk inntrykk av at det var flere interessante 
nærmere og intervjue 

partene valgte vi å stille noe åpne spørsmål rundt alle de temaene vi hadde funnet 

Vi fikk vite om noen nye forhold i saken som kanskje var på trappene etter tiden vi var i 
n. Vi har derfor senere vært i kontakt med en av rekvirentene av saken ved telefon for 

var avsluttet. 

kontakt med partene og sakkyndige over telefon for å høre 
il å møte oss for et intervju. Med unntak av en part var alle positive til å 

komme med sine synspunkter, og gi oss mer informasjon om saken enn hva vi kunne få ut av 
e ikke var like ivrige etter å møte 

oss. Den ene ga uttrykk for å ha dårlig tid, og helst ville ta samtalen over telefon, og en 
annen part møtte ikke på det avtalte tidspunktet og var vanskelig å få tak i på telefon da vi 

Dommeren i saken møtte 
vi da vi var på jordskifterettens kontor, han var også villig til å hjelpe oss så mye som han 

et enkelte temaer han ikke ønsket å uttale 

ønsket at vi kom hjem til dem, 
andre ønsket å møte oss andre steder, som eksempel ønsket noen å møte på café og 

øtte partene hver for seg slik at de skulle ha lettere for å uttale seg fritt. Det er viktig at 
partene er komfortable i intervjusituasjonen, dette var også grunnen til at partene selv 

om under kapittel 5 

lese gjennom saksmappen. Vi har også sett på et par 
som omhandlet Litj-Bjørgasaken 

ken. Vi undersøkte i disse oppgavene særlig temaene rundt risiko for 

Under oppholdet i Bergen deltok vi på befaring med dommeren i saken. På befaringen så vi 
gikk opp to av de fem trasévalgene, det ene som 
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1.5.5 Etikk i forskning 
Det er viktig å ivareta intervjuobjektenes integritet,
resultatet skal fremstilles. Det er derfor vanli
(Fangen, 2009). Under vår presentasjon valgte vi å unngå å nevne navn på partene i saken, 
og vi har også anonymisert partene i oppgaven.
”part A,B,C” og så videre. 
 
Under et intervju kan det noen ganger gå for fort frem til at man klarer å notere seg all 
informasjonen. For å sikre oss
Vi forhørte oss om det var i orden at vi gjorde lydopptak før vi satte i gan
partene om at opptaket ville slettes når vi var ferdig med dem.
 

1.6 Oppbygging av oppgaven
Rapporten består av 5 kapitler. Innledningskapitlet, kapittel 1, skal gi leseren en forklaring og 
innføring i hva temaet for studiet er, hvilken problemstilling som er valgt og hvilken metode 
som er benyttet for å samle inn data. 
 
I kapittel 2 har vi tatt med grunnleggende teo
tatt med teori som er relevant i denne saken med tanke på vår problemstilling. Det er ikke 
gitt en utdypende teoriutredning, da leseren er tenkt å være en medstudent som er kjent 
med begrepet jordskifte fra tidligere. 
 
I kapittel 3 ønsker vi å gi leseren et innblikk i saken og å beskrive jordskiftesaken ved å gi et 
sammendrag av hva saken dreide seg om, partene i saken og de viktigste empiriske funnene 
med tanke på vår problemstilling. Vi har i tillegg tatt m
Dragset – Sugustad for å gi leser 
 
I kapittel 4 har vi drøftet de spørsmål som problemstillingen reiser og drøftet ulike løsninger 
på problemene. Vi har valgt å bruke fakta fra retts
intervjuer og lignende jordskiftesaker. Vi har også sett på tidligere feltkursrapporter i EIE304. 
 
Kapittel 5 handler om datakvalitet. Dette består hovedsakelig av aspekter rundt reliabilitet 
og validitet.  
 
I det siste kapittelet, kapittel 6, har vi gitt våre avsluttende refleksjoner. Dette går ut på 
hvordan vi stiller oss til hvordan saken ble løst, 
 
 

 
 
 
 
 

 

Det er viktig å ivareta intervjuobjektenes integritet, både under intervjuet og i etterkant når 
. Det er derfor vanlig å anonymisere gjenkjennelige detaljer 

(Fangen, 2009). Under vår presentasjon valgte vi å unngå å nevne navn på partene i saken, 
og vi har også anonymisert partene i oppgaven. Isteden for å skrive navn har vi valgt å bruke 

r et intervju kan det noen ganger gå for fort frem til at man klarer å notere seg all 
For å sikre oss alt intervjumaterialet gjorde vi derfor opptak av intervjuene

Vi forhørte oss om det var i orden at vi gjorde lydopptak før vi satte i gang og forsikret 
partene om at opptaket ville slettes når vi var ferdig med dem. 

Oppbygging av oppgaven 
kapitler. Innledningskapitlet, kapittel 1, skal gi leseren en forklaring og 

innføring i hva temaet for studiet er, hvilken problemstilling som er valgt og hvilken metode 
som er benyttet for å samle inn data.  

I kapittel 2 har vi tatt med grunnleggende teori om fremme av jordskiftesak. I tillegg har vi 
tatt med teori som er relevant i denne saken med tanke på vår problemstilling. Det er ikke 
gitt en utdypende teoriutredning, da leseren er tenkt å være en medstudent som er kjent 

idligere.  

ønsker vi å gi leseren et innblikk i saken og å beskrive jordskiftesaken ved å gi et 
sammendrag av hva saken dreide seg om, partene i saken og de viktigste empiriske funnene 

på vår problemstilling. Vi har i tillegg tatt med kort om sakene Litbjørga og 
Sugustad for å gi leser nødvendig informasjon for senere drøfting.

har vi drøftet de spørsmål som problemstillingen reiser og drøftet ulike løsninger 
på problemene. Vi har valgt å bruke fakta fra rettsbøker, jordskifterettens do

og lignende jordskiftesaker. Vi har også sett på tidligere feltkursrapporter i EIE304. 

handler om datakvalitet. Dette består hovedsakelig av aspekter rundt reliabilitet 

e kapittelet, kapittel 6, har vi gitt våre avsluttende refleksjoner. Dette går ut på 
hvordan vi stiller oss til hvordan saken ble løst, beskrevet med ”egne ord”. 

11 

under intervjuet og i etterkant når 
g å anonymisere gjenkjennelige detaljer 

(Fangen, 2009). Under vår presentasjon valgte vi å unngå å nevne navn på partene i saken, 
Isteden for å skrive navn har vi valgt å bruke 

r et intervju kan det noen ganger gå for fort frem til at man klarer å notere seg all 
opptak av intervjuene. 

g og forsikret 

kapitler. Innledningskapitlet, kapittel 1, skal gi leseren en forklaring og 
innføring i hva temaet for studiet er, hvilken problemstilling som er valgt og hvilken metode 

ri om fremme av jordskiftesak. I tillegg har vi 
tatt med teori som er relevant i denne saken med tanke på vår problemstilling. Det er ikke 
gitt en utdypende teoriutredning, da leseren er tenkt å være en medstudent som er kjent 

ønsker vi å gi leseren et innblikk i saken og å beskrive jordskiftesaken ved å gi et 
sammendrag av hva saken dreide seg om, partene i saken og de viktigste empiriske funnene 

ed kort om sakene Litbjørga og 
nødvendig informasjon for senere drøfting. 

har vi drøftet de spørsmål som problemstillingen reiser og drøftet ulike løsninger 
bøker, jordskifterettens dokumenter, 

og lignende jordskiftesaker. Vi har også sett på tidligere feltkursrapporter i EIE304.  

handler om datakvalitet. Dette består hovedsakelig av aspekter rundt reliabilitet 

e kapittelet, kapittel 6, har vi gitt våre avsluttende refleksjoner. Dette går ut på 
.  
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”Praksis bør alltid bygge på god teori.”

Kapittel 2 - Teori 

2.1 Innledning 
I dette kapittelet ønsker vi å redegjøre for teori ved de viktigste elementene innenfor 
jordskiftefaget. Dette går på vilkår for fremme av jordskiftesak, de ulike virkemidlene 
jordskifteretten har, samt mulighet fo
for noen begrep som er brukt i rapporten. 
 

2.2 Fremme av jordskiftesak
Vi har valgt å ta med litt teori omkring fremmingsspørsmålet ved jordskiftesaker, da dette er 
en særs viktig del av prosessen i en jordskiftesak. 
 
Det første jordskifteretten skal gjøre etter å ha mottatt et krav er å avgj
fremmes, jf. jskl. § 14 annet punktum: 
saken skal kunne fremmes må de formelle og materielle vilkårene være oppfylt. Avgjør
om fremming er altså en vurdering om disse vilkårene er oppfylt. De formelle vilkårene er 
ikke tildelt mye tid og ressurser ved fremmingsspørsmålet, da disse lett kan konstateres 
oppfylt eller ikke oppfylt. De materielle vilkårene e
derfor mer tid og ressurser.  
 
De materielle vilkårene blir beskrevet som hovedvilkårene for å kunne fremme jordskifte 
(Reiten, 2009). De er også kalt grunnvilkår (Austenå
fremme jordskiftesak er §§ 1,2 og 3 i jordskifteloven. Vilkårene er kumulative.
 
Det første hovedvilkåret er at eiendommene må være utjenelige, jf. 
som det er vanskeleg å nytte ut på tjenlig

jordskifte etter denne lova.” Med eiendom inngår også deler av eiendom og bruksretter og 
lignende rettigheter i eiendom. Med ”tid og tilhøve” menes at tjenligheten skal vurderes 
etter hvilke driftsformer som e
ressurser.  
 

Vurderingen av tjenligheten skal være objektiv.  Dvs. at hensynet til driften av eiendommen 
skal veie tyngst, ikke eierens preferanser. Vurderingen av tjenligheten er dog ikke alltid ful
ut objektiv. Det kan blant annet tas hensyn til eierens økonomiske evne til å foreta 
investeringer, jf. Jskl. § 42 annet ledd. 
 
Det andre hovedvilkåret er at jordskifteretten må ha et virkemi
situasjonen bedre. Det vil si at minst ett av virkemidlene i § 2 skal 
eiendommen blir tjenlig ved bruk av ett eller flere av virkemidlene. Eksempler på virkemidler 
er arealbytte, bruksordningsregler og felles tiltak. Retten må vise til et spesifikt virke
som kan benyttes, før saken kan fremmes. De aktuelle v
og 2 c – bruksordningsregler -

 

”Praksis bør alltid bygge på god teori.” 
- Leonardo da Vinci 

I dette kapittelet ønsker vi å redegjøre for teori ved de viktigste elementene innenfor 
jordskiftefaget. Dette går på vilkår for fremme av jordskiftesak, de ulike virkemidlene 

mulighet for gjenåpning av jordskiftesaker. Vi har også redegjort 
noen begrep som er brukt i rapporten.  

Fremme av jordskiftesak 
Vi har valgt å ta med litt teori omkring fremmingsspørsmålet ved jordskiftesaker, da dette er 
en særs viktig del av prosessen i en jordskiftesak.  

ordskifteretten skal gjøre etter å ha mottatt et krav er å avgjøre om saken skal 
skl. § 14 annet punktum: ”Først avgjer retten om saka skal fremmast”.

saken skal kunne fremmes må de formelle og materielle vilkårene være oppfylt. Avgjør
om fremming er altså en vurdering om disse vilkårene er oppfylt. De formelle vilkårene er 
ikke tildelt mye tid og ressurser ved fremmingsspørsmålet, da disse lett kan konstateres 
oppfylt eller ikke oppfylt. De materielle vilkårene er i større grad skjønnspregede 

De materielle vilkårene blir beskrevet som hovedvilkårene for å kunne fremme jordskifte 
(Reiten, 2009). De er også kalt grunnvilkår (Austenå og Øvstedal, 2000) Hovedvilkårene for å 

er §§ 1,2 og 3 i jordskifteloven. Vilkårene er kumulative.

Det første hovedvilkåret er at eiendommene må være utjenelige, jf. Jskl. § 1: 
som det er vanskeleg å nytte ut på tjenlig måte etter tid og tilhøva, kan leggjast under 

Med eiendom inngår også deler av eiendom og bruksretter og 
lignende rettigheter i eiendom. Med ”tid og tilhøve” menes at tjenligheten skal vurderes 
etter hvilke driftsformer som er vanlig i det aktuelle området med dagens tilgjengelige 

Vurderingen av tjenligheten skal være objektiv.  Dvs. at hensynet til driften av eiendommen 
skal veie tyngst, ikke eierens preferanser. Vurderingen av tjenligheten er dog ikke alltid ful
ut objektiv. Det kan blant annet tas hensyn til eierens økonomiske evne til å foreta 
investeringer, jf. Jskl. § 42 annet ledd.  

Det andre hovedvilkåret er at jordskifteretten må ha et virkemiddel som kan gjøre 
Det vil si at minst ett av virkemidlene i § 2 skal kunne benyttes og at 

ved bruk av ett eller flere av virkemidlene. Eksempler på virkemidler 
er arealbytte, bruksordningsregler og felles tiltak. Retten må vise til et spesifikt virke

nyttes, før saken kan fremmes. De aktuelle virkemidlene i §§ 2 e 
- er nærmere gjort rede for senere i rapporten. 
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I dette kapittelet ønsker vi å redegjøre for teori ved de viktigste elementene innenfor 
jordskiftefaget. Dette går på vilkår for fremme av jordskiftesak, de ulike virkemidlene 

. Vi har også redegjort 

Vi har valgt å ta med litt teori omkring fremmingsspørsmålet ved jordskiftesaker, da dette er 

øre om saken skal 
”Først avgjer retten om saka skal fremmast”. For at 

saken skal kunne fremmes må de formelle og materielle vilkårene være oppfylt. Avgjørelsen 
om fremming er altså en vurdering om disse vilkårene er oppfylt. De formelle vilkårene er 
ikke tildelt mye tid og ressurser ved fremmingsspørsmålet, da disse lett kan konstateres 

jønnspregede og krever 

De materielle vilkårene blir beskrevet som hovedvilkårene for å kunne fremme jordskifte 
) Hovedvilkårene for å 

er §§ 1,2 og 3 i jordskifteloven. Vilkårene er kumulative. 

Jskl. § 1: ”Eigedomar 

måte etter tid og tilhøva, kan leggjast under 

Med eiendom inngår også deler av eiendom og bruksretter og 
lignende rettigheter i eiendom. Med ”tid og tilhøve” menes at tjenligheten skal vurderes 

r vanlig i det aktuelle området med dagens tilgjengelige 

Vurderingen av tjenligheten skal være objektiv.  Dvs. at hensynet til driften av eiendommen 
skal veie tyngst, ikke eierens preferanser. Vurderingen av tjenligheten er dog ikke alltid fullt 
ut objektiv. Det kan blant annet tas hensyn til eierens økonomiske evne til å foreta 

ddel som kan gjøre 
kunne benyttes og at 

ved bruk av ett eller flere av virkemidlene. Eksempler på virkemidler 
er arealbytte, bruksordningsregler og felles tiltak. Retten må vise til et spesifikt virkemiddel 

irkemidlene i §§ 2 e – ”sams tiltak”  

er nærmere gjort rede for senere i rapporten.  
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Det tredje hovedvilkåret er at ingen av eiendommene som er tatt med i jordskif
ha større kostnader og ulemper enn nytte av jordskiftet, jf. 
fremmast: a) dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytte for kvar einskild 

eigedom.” Denne regelen er en rettssikkerhet for parter som ufriv
jordskiftesak. Tapsgarantien gjelder alle former for jordskiftevedtak som er angitt i jskl. § 2. 
 

2.2.1 Mer om ikketaps-garantien
Kravet om at ingen må tape på å være part i et jordskifte gjelder både for den enkelte 
eiendom og for jordskiftefeltet under ett. Vurderingen knytter seg til hver enkelt eiendom 
som en driftsenhet, og ikke til den person som eier driftsenheten, og heller ikke til 
samfunnsinteressene generelt. Kravet i § 3 
positiv nytte for hver enkelt eiendom, men det må ikke føre til tap. I mange tilfeller kan det 
være nødvendig at eiendommer blir tatt med i et jordskifte grunnet geografisk tilhørlighet til 
skiftefeltet. For disse eiendommene vil det vesentlige være
jordskifte. Det er et vilkår for å fremme jordski
Jordskifteretten må imidlertid, helt fram til saken avsluttes, vurdere forholdet mellom 
kostnader/ulemper og nytte. Kommer jordskift
jordskiftet vil være utjenlig for en av eiendommene, må vedtaket om å fremme saken gjøres 
om. 
 
Nytten av et jordskifte vil man finne i forskjellen i forholdene etter og før jordskifte. Det er 
ingen klare holdepunkt i loven for å hevde at nytten må kunne omregnes i pengeverdier. 
Nytten kan eksempelvis bestå i at eiendommen kan utnytte ressurser som det tidligere ikke 
har vært mulig å utnytte på grunn av f.eks dårlige samarbeidsforhold. 
mellom eiendommer, og ikke mellom personer. Det betyr at skifteretten i en viss grad skal se 
bort fra aktuell eier og velge løsninger som normal
eiendom på det aktuelle stedet. Det er altså den objektive nytten for en ”normali
som i det vesentlige skal legges til grunn. 
jordskifteretten legge vekt på forhold ved den enkelte eier. Dette vil særlig kunne være 
tilfelle i situasjoner hvor en part har særdeles stram økonomi 
måtte gi slipp på eiendommen hvis man ikke fritas fra de aktuelle kostnadene. Vurderingene 
i § 3 a skal gjøres for hver enkelt eiendom, og her er ”eiendom” ikke det enkelte 
matrikkelnummer, men driftsenheten, altså alle matrikk
 
Med uttrykket ”kostnadene” menes alle former for kostnader som følger av jordskiftesaken, 
altså saksomkostningene og kostnader med tiltak som vedkommende eiendom blir pålagt å 
gjennomføre i jordskiftet. ”Kostnad og ulempe” må vurderes slik at også  ikke
forhold må kunne trekkes inn i vurderingen.
 
Dersom jordskifteretten ved vurderingen i 
eiendommer ikke vil ha nytte av jordskiftet, må de holdes utenfor skiftet. Er det da 
nødvendig for skiftet å føre f.eks. e
ekspropriasjon med hjemmel i
Ikketaps-garantien i § 3 a gjelder for alle jordskiftesaker og ved grenseregulering, dvs. 
rettsendrende saker, men den gjelder ikke for grensegang (unntatt grenseregulering) og 
rettsutgreiing.   

 

Det tredje hovedvilkåret er at ingen av eiendommene som er tatt med i jordskif
ha større kostnader og ulemper enn nytte av jordskiftet, jf. Jskl. § 3a: ”Jordskifte kan ikkje 

fremmast: a) dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytte for kvar einskild 

Denne regelen er en rettssikkerhet for parter som ufrivillig blir dratt inn i en 
jordskiftesak. Tapsgarantien gjelder alle former for jordskiftevedtak som er angitt i jskl. § 2. 

garantien 
Kravet om at ingen må tape på å være part i et jordskifte gjelder både for den enkelte 

or jordskiftefeltet under ett. Vurderingen knytter seg til hver enkelt eiendom 
ikke til den person som eier driftsenheten, og heller ikke til 

samfunnsinteressene generelt. Kravet i § 3  bokstav a fører ikke til at jordskiftet skal væ
positiv nytte for hver enkelt eiendom, men det må ikke føre til tap. I mange tilfeller kan det 
være nødvendig at eiendommer blir tatt med i et jordskifte grunnet geografisk tilhørlighet til 
skiftefeltet. For disse eiendommene vil det vesentlige være at disse ikke lider tap ved 
jordskifte. Det er et vilkår for å fremme jordskiftesaker at kravet i § 3 a skal
Jordskifteretten må imidlertid, helt fram til saken avsluttes, vurdere forholdet mellom 
kostnader/ulemper og nytte. Kommer jordskifteretten på ett eller annet tidspunkt til at 
jordskiftet vil være utjenlig for en av eiendommene, må vedtaket om å fremme saken gjøres 

Nytten av et jordskifte vil man finne i forskjellen i forholdene etter og før jordskifte. Det er 
kt i loven for å hevde at nytten må kunne omregnes i pengeverdier. 

Nytten kan eksempelvis bestå i at eiendommen kan utnytte ressurser som det tidligere ikke 
har vært mulig å utnytte på grunn av f.eks dårlige samarbeidsforhold. Jords

og ikke mellom personer. Det betyr at skifteretten i en viss grad skal se 
bort fra aktuell eier og velge løsninger som normalt vil være tjenlig for den konkrete 
eiendom på det aktuelle stedet. Det er altså den objektive nytten for en ”normali

ntlige skal legges til grunn.  Det er likevel slik at i enkelte vurderinger må 
jordskifteretten legge vekt på forhold ved den enkelte eier. Dette vil særlig kunne være 
tilfelle i situasjoner hvor en part har særdeles stram økonomi og trues med å gå konkurs og 
måtte gi slipp på eiendommen hvis man ikke fritas fra de aktuelle kostnadene. Vurderingene 

§ 3 a skal gjøres for hver enkelt eiendom, og her er ”eiendom” ikke det enkelte 
matrikkelnummer, men driftsenheten, altså alle matrikkelnummer på samme eierhånd.

Med uttrykket ”kostnadene” menes alle former for kostnader som følger av jordskiftesaken, 
saksomkostningene og kostnader med tiltak som vedkommende eiendom blir pålagt å 

gjennomføre i jordskiftet. ”Kostnad og ulempe” må vurderes slik at også  ikke
forhold må kunne trekkes inn i vurderingen. 

Dersom jordskifteretten ved vurderingen i henhold til § 3 bokstav a finner at en eller flere 
eiendommer ikke vil ha nytte av jordskiftet, må de holdes utenfor skiftet. Er det da 
nødvendig for skiftet å føre f.eks. en vei over disse eiendommene, må det skje ved 
ekspropriasjon med hjemmel i § 43. 

garantien i § 3 a gjelder for alle jordskiftesaker og ved grenseregulering, dvs. 
saker, men den gjelder ikke for grensegang (unntatt grenseregulering) og 
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Det tredje hovedvilkåret er at ingen av eiendommene som er tatt med i jordskiftesaken skal 
”Jordskifte kan ikkje 

fremmast: a) dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytte for kvar einskild 

illig blir dratt inn i en 
jordskiftesak. Tapsgarantien gjelder alle former for jordskiftevedtak som er angitt i jskl. § 2.  

Kravet om at ingen må tape på å være part i et jordskifte gjelder både for den enkelte 
or jordskiftefeltet under ett. Vurderingen knytter seg til hver enkelt eiendom 

ikke til den person som eier driftsenheten, og heller ikke til 
bokstav a fører ikke til at jordskiftet skal være til 

positiv nytte for hver enkelt eiendom, men det må ikke føre til tap. I mange tilfeller kan det 
være nødvendig at eiendommer blir tatt med i et jordskifte grunnet geografisk tilhørlighet til 

at disse ikke lider tap ved 
ftesaker at kravet i § 3 a skal være oppfylt. 

Jordskifteretten må imidlertid, helt fram til saken avsluttes, vurdere forholdet mellom 
eretten på ett eller annet tidspunkt til at 

jordskiftet vil være utjenlig for en av eiendommene, må vedtaket om å fremme saken gjøres 

Nytten av et jordskifte vil man finne i forskjellen i forholdene etter og før jordskifte. Det er 
kt i loven for å hevde at nytten må kunne omregnes i pengeverdier. 

Nytten kan eksempelvis bestå i at eiendommen kan utnytte ressurser som det tidligere ikke 
Jordskifte er et skifte 

og ikke mellom personer. Det betyr at skifteretten i en viss grad skal se 
lig for den konkrete 

eiendom på det aktuelle stedet. Det er altså den objektive nytten for en ”normalisert” eier 
enkelte vurderinger må 

jordskifteretten legge vekt på forhold ved den enkelte eier. Dette vil særlig kunne være 
og trues med å gå konkurs og 

måtte gi slipp på eiendommen hvis man ikke fritas fra de aktuelle kostnadene. Vurderingene 
§ 3 a skal gjøres for hver enkelt eiendom, og her er ”eiendom” ikke det enkelte 

elnummer på samme eierhånd. 

Med uttrykket ”kostnadene” menes alle former for kostnader som følger av jordskiftesaken, 
saksomkostningene og kostnader med tiltak som vedkommende eiendom blir pålagt å 

gjennomføre i jordskiftet. ”Kostnad og ulempe” må vurderes slik at også  ikke-økonomiske 

bokstav a finner at en eller flere 
eiendommer ikke vil ha nytte av jordskiftet, må de holdes utenfor skiftet. Er det da 

over disse eiendommene, må det skje ved 

garantien i § 3 a gjelder for alle jordskiftesaker og ved grenseregulering, dvs. 
saker, men den gjelder ikke for grensegang (unntatt grenseregulering) og 
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2.3 Ny behandling av jordskifte
Det rettslige utgangspunktet for å få en ny behandling av en jordskiftesak finner vi i lovens § 
4. Paragrafen setter begrensninger for at noe som tidligere har vært gjenstand for jordskifte 
ikke kan tas opp til ny behandling før det er gått 10 år etter sakens slutt. Ved lovendring i 
1979 ble det gjort forandringer i paragrafens ordlyd, hvor det var tidligere en 20 års frist for 
å kreve ny jordskiftesak, og det måtte foreligge særlige grunner for dette. 
«JORDSKIFTELOVEN med kommentarer» skriver 
endringene ble gjort med sikte på at det skulle være enklere å kunne få gjennomført 
endringer innenfor skiftefeltet i forhold til utvikling i drifts
lovkommentaren framkommer det også at det er en begrensning i hvilke saker som kan
opp til ny behandling. Disse begrensningene omfattes av saker etter § 2 bokstav a
i § 4 om mulighet til gjenopptakelse gjelder altså ikke for § 2 bokstav g, h og i. det samme 
gjelder for rettsutgreiingssaker etter § 88 a. 
 
I § 4 andre ledd ligger en generell regel at om dersom jordskifte ble nektet fremmet på 
grunn av at de materielle vilkår ikke var oppfylt, kan et jordskifte fremmes uten hensyn til 
10-årsfristen dersom disse vilkårene har er blitt oppfyll
fremme et jordskifte er skjønnsmessige avgjørelser på bakgrunn av § 1. 
spørsmålet må kunne avhjelpes med virkemidlene i denne paragraf og til slutt, § 3. 
må være større enn kostnadene. 
10-årsfristen, dette forutsetter at det er skjedd endringer i skiftefeltet som gjør at en ikke 
kan anse feltet som skiftet pga. endrede eiendomsforhold, grunnforhold o.l.. 

2.4 Rettsmidler 
Dersom en part ikke er fullstendig fornøyd med res
jordskifteretten har man mulighet til å benytte seg av ulike rettsmidler. I det ordinære 
rettsmiddelet anke, vil en ankeinstans granske om det er begått feil i instansens behandling 
av saken. Man kan også velge å gå veien om gj
behandling av saken. (Robberstad 2009,
ekstraordinære rettsmidlet om gjenåpning med hjemmel i § 73 brukes. Paragrafen lyder som 
følger:  
 

«§ 73. Avgjerder teke av jordski

reglane i tvisteloven kapittel 31.

       Vidare kan eit jordskifte bli gjenopna dersom føresetnader som er lagde til grunn for 

skiftet, blir endra på ein slik måte at avgjerande tiltak i skiftepl

og det er tvillaust at vilkåret i § 3 bokstav a ikkje er oppfylt for minst ein part. Det kan likevel 

ikkje krevjast gjenopning etter dette leddet når fristen etter § 59 for gjennomføring av 

tiltaket er ute. 

       Jordskifteretten utfører dei endringar som gjenopning etter første og andre ledd fører 

med seg. Det skal ikkje gjerast større endringar enn det som trengst for å rette opp mishøvet. 

 

Ny behandling av jordskifte 
for å få en ny behandling av en jordskiftesak finner vi i lovens § 

4. Paragrafen setter begrensninger for at noe som tidligere har vært gjenstand for jordskifte 
ikke kan tas opp til ny behandling før det er gått 10 år etter sakens slutt. Ved lovendring i 

979 ble det gjort forandringer i paragrafens ordlyd, hvor det var tidligere en 20 års frist for 
å kreve ny jordskiftesak, og det måtte foreligge særlige grunner for dette. 
«JORDSKIFTELOVEN med kommentarer» skriver Austenå & Øvstedal, 2000
endringene ble gjort med sikte på at det skulle være enklere å kunne få gjennomført 
endringer innenfor skiftefeltet i forhold til utvikling i drifts- og eierforhold. 
lovkommentaren framkommer det også at det er en begrensning i hvilke saker som kan
opp til ny behandling. Disse begrensningene omfattes av saker etter § 2 bokstav a
i § 4 om mulighet til gjenopptakelse gjelder altså ikke for § 2 bokstav g, h og i. det samme 
gjelder for rettsutgreiingssaker etter § 88 a.  

d ligger en generell regel at om dersom jordskifte ble nektet fremmet på 
grunn av at de materielle vilkår ikke var oppfylt, kan et jordskifte fremmes uten hensyn til 

som disse vilkårene har er blitt oppfyllt. De materielle vilkårene for å 
fremme et jordskifte er skjønnsmessige avgjørelser på bakgrunn av § 1. – Utjenlighet, § 2. 
spørsmålet må kunne avhjelpes med virkemidlene i denne paragraf og til slutt, § 3. 
må være større enn kostnadene. § 4, femte ledd inneholder også en anled

årsfristen, dette forutsetter at det er skjedd endringer i skiftefeltet som gjør at en ikke 
kan anse feltet som skiftet pga. endrede eiendomsforhold, grunnforhold o.l.. 

Dersom en part ikke er fullstendig fornøyd med resultatet eller behandlingen i 
jordskifteretten har man mulighet til å benytte seg av ulike rettsmidler. I det ordinære 
rettsmiddelet anke, vil en ankeinstans granske om det er begått feil i instansens behandling 
av saken. Man kan også velge å gå veien om gjenåpning, hvilket innebærer en fullstendig ny 

ling av saken. (Robberstad 2009, s. 282). I jordskiftesammenheng kan det 
ekstraordinære rettsmidlet om gjenåpning med hjemmel i § 73 brukes. Paragrafen lyder som 

Avgjerder teke av jordskifteretten eller jordskifteoverretten kan bli gjenopna etter 

reglane i tvisteloven kapittel 31. 

Vidare kan eit jordskifte bli gjenopna dersom føresetnader som er lagde til grunn for 

skiftet, blir endra på ein slik måte at avgjerande tiltak i skifteplanen ikkje kan gjennomførast 

og det er tvillaust at vilkåret i § 3 bokstav a ikkje er oppfylt for minst ein part. Det kan likevel 

ikkje krevjast gjenopning etter dette leddet når fristen etter § 59 for gjennomføring av 

ten utfører dei endringar som gjenopning etter første og andre ledd fører 

Det skal ikkje gjerast større endringar enn det som trengst for å rette opp mishøvet. 
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for å få en ny behandling av en jordskiftesak finner vi i lovens § 
4. Paragrafen setter begrensninger for at noe som tidligere har vært gjenstand for jordskifte 
ikke kan tas opp til ny behandling før det er gått 10 år etter sakens slutt. Ved lovendring i 

979 ble det gjort forandringer i paragrafens ordlyd, hvor det var tidligere en 20 års frist for 
å kreve ny jordskiftesak, og det måtte foreligge særlige grunner for dette. I 

000. på side 51, at 
endringene ble gjort med sikte på at det skulle være enklere å kunne få gjennomført 

ierforhold. Ut fra 
lovkommentaren framkommer det også at det er en begrensning i hvilke saker som kan tas 
opp til ny behandling. Disse begrensningene omfattes av saker etter § 2 bokstav a-f.  Reglene 
i § 4 om mulighet til gjenopptakelse gjelder altså ikke for § 2 bokstav g, h og i. det samme 

d ligger en generell regel at om dersom jordskifte ble nektet fremmet på 
grunn av at de materielle vilkår ikke var oppfylt, kan et jordskifte fremmes uten hensyn til 

t. De materielle vilkårene for å 
Utjenlighet, § 2. – 

spørsmålet må kunne avhjelpes med virkemidlene i denne paragraf og til slutt, § 3. – Nytten 
emte ledd inneholder også en anledning til å unngå 

årsfristen, dette forutsetter at det er skjedd endringer i skiftefeltet som gjør at en ikke 
kan anse feltet som skiftet pga. endrede eiendomsforhold, grunnforhold o.l..  

ultatet eller behandlingen i 
jordskifteretten har man mulighet til å benytte seg av ulike rettsmidler. I det ordinære 
rettsmiddelet anke, vil en ankeinstans granske om det er begått feil i instansens behandling 

enåpning, hvilket innebærer en fullstendig ny 
s. 282). I jordskiftesammenheng kan det 

ekstraordinære rettsmidlet om gjenåpning med hjemmel i § 73 brukes. Paragrafen lyder som 

fteretten eller jordskifteoverretten kan bli gjenopna etter 

Vidare kan eit jordskifte bli gjenopna dersom føresetnader som er lagde til grunn for 

anen ikkje kan gjennomførast 

og det er tvillaust at vilkåret i § 3 bokstav a ikkje er oppfylt for minst ein part. Det kan likevel 

ikkje krevjast gjenopning etter dette leddet når fristen etter § 59 for gjennomføring av 

ten utfører dei endringar som gjenopning etter første og andre ledd fører 

Det skal ikkje gjerast større endringar enn det som trengst for å rette opp mishøvet. 
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Gjeld det endringar av grenser o.l. der kostnadene ikkje vil stå i rimeleg høve til det

oppnår, kan endringar gjerast opp heilt eller delvis i pengar, skog eller andre verdiar.»

Det er viktig å merke seg at § 73 etter jordskifteloven er en spesialregel. I denne regelen om 
gjenåpning blir det ikke snakk om en fullstendig ny behandling av saken, men at 
jordskifteretten skal gjennomføre de endringer som er nødvendige for å rette opp 
anses som «feil» i avgjørelsen. 
 
Med bakgrunn i dette, ønsker vi i
uavhengig av 10-årsfristen dersom saken ble fremmet og de materielle vilkårene er endret.
Disse drøftingene vil komme under kapittel 4.
kostnadene og uforutsett endringer som i saken om Fjeldsende der forhøyede anbud kan 
være grunn for å få en sak gjenopptatt før det er gått 10 år. Hva skjer når kostnadene
og en ikke lenger kan si at det materielle vilkåret i § 3 om at kostnadene ikke skal overstige 
nytten er oppfylt? 

 

2.5 Felles tiltak og bruksordning
Det er jskl. § 2 c og e og 33 - 35
rette for bruksordninger og felles tiltak
som egen sak om felles tiltak, som kombinasjon av disse to eller som del av en jordskiftesak 
på annet grunnlag (Ot.prp. nr. 57 1997
 
Etter jskl. § 2 c blir det utarbeidet rene bruksordninger. Dette er hensiktsmessig for 
eksempel der hvor eiendommer ligger i rettslig grunnet sambruk eller geografisk grunnet 
sambruk. Et rettslig grunnet sambruk er typisk et sameie
man der hvor eiendommenes plassering er slik at eierne ikke kan utnytte en bestemt ressurs 
uten at det får innvirkning på de omkringliggende eiendommene (Flø m.fl., 1996).
Bruksordningsreglene endrer ikke eiendoms
av området mellom grunneiere.
 
Hovedforskjellen mellom jskl. § 2 c og e er 
innretninger som krever investeringer.
utbygging, opprettelse av veger og utnytting av grusforeko
jordskifteretten kompetanse til å anvende
saken ikke krever at partene gjør investeringer og
arealutnyttelse eller utnyttelse av ressurser,
 
Begrunnelsen for bestemmels
investeringer for å få en best mulig utnyttelse av eiendommer, enten det er snakk om 
kraftanlegg, veg, etc. Slike tiltak kan kreve at f
i stand. Der ikke alle grunneierne i det området som omfattes er enig, kan det være 
vanskelig å få etablert tiltaket som behøves på egen hånd.
i landbruket vi har i Norge, gjø
loven. Nødvendigheten av bruksordningen eller tilretteleggingen for tiltaket er av både 
privatøkonomisk og offentligøkonomisk karakter (Ot.prp. nr. 57 1997
 

 

Gjeld det endringar av grenser o.l. der kostnadene ikkje vil stå i rimeleg høve til det

oppnår, kan endringar gjerast opp heilt eller delvis i pengar, skog eller andre verdiar.»

Det er viktig å merke seg at § 73 etter jordskifteloven er en spesialregel. I denne regelen om 
gjenåpning blir det ikke snakk om en fullstendig ny behandling av saken, men at 
jordskifteretten skal gjennomføre de endringer som er nødvendige for å rette opp 
anses som «feil» i avgjørelsen.  

dette, ønsker vi i å drøfte om det er anledning til å kreve sak på nytt 
årsfristen dersom saken ble fremmet og de materielle vilkårene er endret.

Disse drøftingene vil komme under kapittel 4. Vi ønsker også å se på om en økning i 
kostnadene og uforutsett endringer som i saken om Fjeldsende der forhøyede anbud kan 
være grunn for å få en sak gjenopptatt før det er gått 10 år. Hva skjer når kostnadene
og en ikke lenger kan si at det materielle vilkåret i § 3 om at kostnadene ikke skal overstige 

Felles tiltak og bruksordning 
35 som gir jordskifteretten mulighet til å danne lag og legge til 

ette for bruksordninger og felles tiltak. Dette blir gjort som selvstendig bruksordningssak, 
som egen sak om felles tiltak, som kombinasjon av disse to eller som del av en jordskiftesak 
på annet grunnlag (Ot.prp. nr. 57 1997-1998). 

det utarbeidet rene bruksordninger. Dette er hensiktsmessig for 
eksempel der hvor eiendommer ligger i rettslig grunnet sambruk eller geografisk grunnet 
sambruk. Et rettslig grunnet sambruk er typisk et sameie. Geografisk grunnet sambruk har 

endommenes plassering er slik at eierne ikke kan utnytte en bestemt ressurs 
uten at det får innvirkning på de omkringliggende eiendommene (Flø m.fl., 1996).
Bruksordningsreglene endrer ikke eiendoms- og rettighetsforholdene, men regulerer bruken 

mellom grunneiere. 

mellom jskl. § 2 c og e er at det ved sams tiltak etableres anle
er investeringer. Dette kan for eksempel være å tilrettelegge for 

utbygging, opprettelse av veger og utnytting av grusforekomster. I en sak etter § 2 e
mpetanse til å anvende bruksordningsreglene etter jskl. §§ 33

saken ikke krever at partene gjør investeringer og kun gjelder å utarbeide 
else av ressurser, vil saken være en bruksordningssak. 

bestemmelsen i § 2e er at det kan noen ganger være nødvendig med 
investeringer for å få en best mulig utnyttelse av eiendommer, enten det er snakk om 
kraftanlegg, veg, etc. Slike tiltak kan kreve at flere eiendommer må delta for å få satt tiltaket 
i stand. Der ikke alle grunneierne i det området som omfattes er enig, kan det være 

etablert tiltaket som behøves på egen hånd. Den spesielle eiendomsstruktur
i landbruket vi har i Norge, gjør at vi virkelig trenger slike virkemidler som finnes i denne 

Nødvendigheten av bruksordningen eller tilretteleggingen for tiltaket er av både 
privatøkonomisk og offentligøkonomisk karakter (Ot.prp. nr. 57 1997-1998).
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Gjeld det endringar av grenser o.l. der kostnadene ikkje vil stå i rimeleg høve til det ein 

oppnår, kan endringar gjerast opp heilt eller delvis i pengar, skog eller andre verdiar.» 

Det er viktig å merke seg at § 73 etter jordskifteloven er en spesialregel. I denne regelen om 
gjenåpning blir det ikke snakk om en fullstendig ny behandling av saken, men at 
jordskifteretten skal gjennomføre de endringer som er nødvendige for å rette opp i det som 

å drøfte om det er anledning til å kreve sak på nytt 
årsfristen dersom saken ble fremmet og de materielle vilkårene er endret. 

Vi ønsker også å se på om en økning i 
kostnadene og uforutsett endringer som i saken om Fjeldsende der forhøyede anbud kan 
være grunn for å få en sak gjenopptatt før det er gått 10 år. Hva skjer når kostnadene stiger 
og en ikke lenger kan si at det materielle vilkåret i § 3 om at kostnadene ikke skal overstige 

danne lag og legge til 
Dette blir gjort som selvstendig bruksordningssak, 

som egen sak om felles tiltak, som kombinasjon av disse to eller som del av en jordskiftesak 

det utarbeidet rene bruksordninger. Dette er hensiktsmessig for 
eksempel der hvor eiendommer ligger i rettslig grunnet sambruk eller geografisk grunnet 

eografisk grunnet sambruk har 
endommenes plassering er slik at eierne ikke kan utnytte en bestemt ressurs 

uten at det får innvirkning på de omkringliggende eiendommene (Flø m.fl., 1996). 
og rettighetsforholdene, men regulerer bruken 

at det ved sams tiltak etableres anlegg eller 
Dette kan for eksempel være å tilrettelegge for 

en sak etter § 2 e har 
ngsreglene etter jskl. §§ 33-35. Dersom 

å utarbeide regler for 
vil saken være en bruksordningssak.  

er at det kan noen ganger være nødvendig med 
investeringer for å få en best mulig utnyttelse av eiendommer, enten det er snakk om 

lere eiendommer må delta for å få satt tiltaket 
i stand. Der ikke alle grunneierne i det området som omfattes er enig, kan det være 

eiendomsstrukturen 
trenger slike virkemidler som finnes i denne 

Nødvendigheten av bruksordningen eller tilretteleggingen for tiltaket er av både 
1998). 
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Andre muligheter til å sette i stand et slikt tiltak kan være at grunneierne lager en avtale i 
minnelighet. For at dette skal gå i orden må det følgelig være enighet om tiltaket, slik at 
avtalen kan gå i orden. En annen mulighet er at kommunen vedtar opprettelse av for 
eksempel en veg gjennom kommuneplan og ekspropriasjon.
 
Når det gjelder veg, kan jordskifteretten også holde skjønn etter vegloven av 21. juni 196
nr. 23, jamfør jskl. § 43. Dette har de mulighet til dersom eiendommer som ikke har nytte av 
vegen, og derfor ikke er med i 
Bruksordninger etter jordskifteloven er ordninger som jordskifteretten utarbeider. De 
fordeler andeler av en bestemt ressurs og lager vedtekter for videre drift og vedlikehold.  
 

2.6 Frivillig risiko 
Hovedregelen i jordskiftesaker hvor investeringer er aktuelt er at jordskifteretten skal ta 
med nødvendige investeringer i skifteplanen, jf. § 42 første ledd. Kostnadene med 
investeringstiltaket deles etter den nytten jordskifteretten finner at hver eiendom har av 
tiltaket, jf. Jskl § 42 tredje ledd. 
 
Hvor stor nytte de forskjellige partene har av vegen er bestemmende for hvor stor andel 
partene får i veien, og deretter hvor store kostnader som faller på hver part. Kostnadene er 
fordelt etter nytte, og nytten er grunnlag
hovedregel oppført i prosent. 
 
Økonomisk risiko i jordskiftesaker etter § 2 bokstav, felles tiltak, er som oftest knyttet til 
usikre investeringer. Disse investeringene må gjøres i et driftsselskap, hvor deltakel
frivillig, jf. §  34b tredje ledd. Ordlyden i denne paragrafen er følgende: 
innebere stor risiko, kan berre gjennomførast av eit driftsselskap.”

I denne rapporten opererer vi med et begrep kalt 
parter i en jordskiftesak tar på seg kostnader som er større enn andelen av de totale 
investeringskostnadene som er bestemt av jordskifteretten. Det handler altså om 
merkostnader, også kalt ekstrakostnader, og ikke tiltak som kan innebære stor øko
risiko, i jordskiftelovens ordlyd som er beskrevet ovenfor. Med uttrykket frivillig risiko menes 
at partene av egen vilje betaler mer fordi de mener å ha større nytte enn det jordskifteretten 
har lagt til grunn for andelen. 
 
Den subjektive nytten, som går lenger enn den objektive nytten for eiendommen, er 
beskrevet som ”individuell nytte” av Sør Trøndelag jordskifteoverrett i Litjørgasaken. 
 
At uttrykket heter frivillig risiko, og ikke kun frivillige kostnader understreker at det er risiko i 
kostnadene. Denne risikoen ligger i at partene handler ut fra deres egen nyttevurdering, og 
ikke etter rettens vurderinger. Dette er derfor ikke kun frivillige kostnader, men også frivillig 
risiko. Dersom nytten ikke skulle være like stor som det partene selv me
dom som sier at de kan kreve at de andre partene skal bidra dekke disse ekstrakostnadene.  
 
Frivillig risiko og individuell nytte vil bli drøftet i 
 

 

stand et slikt tiltak kan være at grunneierne lager en avtale i 
minnelighet. For at dette skal gå i orden må det følgelig være enighet om tiltaket, slik at 
avtalen kan gå i orden. En annen mulighet er at kommunen vedtar opprettelse av for 

gjennom kommuneplan og ekspropriasjon. 

Når det gjelder veg, kan jordskifteretten også holde skjønn etter vegloven av 21. juni 196
§ 43. Dette har de mulighet til dersom eiendommer som ikke har nytte av 

vegen, og derfor ikke er med i skiftefeltet, blir trukket med i saken. 
Bruksordninger etter jordskifteloven er ordninger som jordskifteretten utarbeider. De 
fordeler andeler av en bestemt ressurs og lager vedtekter for videre drift og vedlikehold.  

jordskiftesaker hvor investeringer er aktuelt er at jordskifteretten skal ta 
med nødvendige investeringer i skifteplanen, jf. § 42 første ledd. Kostnadene med 
investeringstiltaket deles etter den nytten jordskifteretten finner at hver eiendom har av 

et, jf. Jskl § 42 tredje ledd.  

Hvor stor nytte de forskjellige partene har av vegen er bestemmende for hvor stor andel 
partene får i veien, og deretter hvor store kostnader som faller på hver part. Kostnadene er 
fordelt etter nytte, og nytten er grunnlaget for andelen i tiltaket. Andelene er som 
hovedregel oppført i prosent.  

Økonomisk risiko i jordskiftesaker etter § 2 bokstav, felles tiltak, er som oftest knyttet til 
usikre investeringer. Disse investeringene må gjøres i et driftsselskap, hvor deltakel
frivillig, jf. §  34b tredje ledd. Ordlyden i denne paragrafen er følgende: ”Tiltak som kan 

innebere stor risiko, kan berre gjennomførast av eit driftsselskap.”  
I denne rapporten opererer vi med et begrep kalt frivillig risiko. Med frivillig risiko 
parter i en jordskiftesak tar på seg kostnader som er større enn andelen av de totale 
investeringskostnadene som er bestemt av jordskifteretten. Det handler altså om 
merkostnader, også kalt ekstrakostnader, og ikke tiltak som kan innebære stor øko
risiko, i jordskiftelovens ordlyd som er beskrevet ovenfor. Med uttrykket frivillig risiko menes 
at partene av egen vilje betaler mer fordi de mener å ha større nytte enn det jordskifteretten 
har lagt til grunn for andelen.  

som går lenger enn den objektive nytten for eiendommen, er 
beskrevet som ”individuell nytte” av Sør Trøndelag jordskifteoverrett i Litjørgasaken. 

At uttrykket heter frivillig risiko, og ikke kun frivillige kostnader understreker at det er risiko i 
dene. Denne risikoen ligger i at partene handler ut fra deres egen nyttevurdering, og 

ikke etter rettens vurderinger. Dette er derfor ikke kun frivillige kostnader, men også frivillig 
risiko. Dersom nytten ikke skulle være like stor som det partene selv mener, har de ikke en 
dom som sier at de kan kreve at de andre partene skal bidra dekke disse ekstrakostnadene.  

Frivillig risiko og individuell nytte vil bli drøftet i kapittel  4. 
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stand et slikt tiltak kan være at grunneierne lager en avtale i 
minnelighet. For at dette skal gå i orden må det følgelig være enighet om tiltaket, slik at 
avtalen kan gå i orden. En annen mulighet er at kommunen vedtar opprettelse av for 

Når det gjelder veg, kan jordskifteretten også holde skjønn etter vegloven av 21. juni 1963 
§ 43. Dette har de mulighet til dersom eiendommer som ikke har nytte av 

Bruksordninger etter jordskifteloven er ordninger som jordskifteretten utarbeider. De 
fordeler andeler av en bestemt ressurs og lager vedtekter for videre drift og vedlikehold.   

jordskiftesaker hvor investeringer er aktuelt er at jordskifteretten skal ta 
med nødvendige investeringer i skifteplanen, jf. § 42 første ledd. Kostnadene med 
investeringstiltaket deles etter den nytten jordskifteretten finner at hver eiendom har av 

Hvor stor nytte de forskjellige partene har av vegen er bestemmende for hvor stor andel 
partene får i veien, og deretter hvor store kostnader som faller på hver part. Kostnadene er 

et for andelen i tiltaket. Andelene er som 

Økonomisk risiko i jordskiftesaker etter § 2 bokstav, felles tiltak, er som oftest knyttet til 
usikre investeringer. Disse investeringene må gjøres i et driftsselskap, hvor deltakelse er 

”Tiltak som kan 

. Med frivillig risiko menes at 
parter i en jordskiftesak tar på seg kostnader som er større enn andelen av de totale 
investeringskostnadene som er bestemt av jordskifteretten. Det handler altså om 
merkostnader, også kalt ekstrakostnader, og ikke tiltak som kan innebære stor økonomisk 
risiko, i jordskiftelovens ordlyd som er beskrevet ovenfor. Med uttrykket frivillig risiko menes 
at partene av egen vilje betaler mer fordi de mener å ha større nytte enn det jordskifteretten 

som går lenger enn den objektive nytten for eiendommen, er 
beskrevet som ”individuell nytte” av Sør Trøndelag jordskifteoverrett i Litjørgasaken.  

At uttrykket heter frivillig risiko, og ikke kun frivillige kostnader understreker at det er risiko i 
dene. Denne risikoen ligger i at partene handler ut fra deres egen nyttevurdering, og 

ikke etter rettens vurderinger. Dette er derfor ikke kun frivillige kostnader, men også frivillig 
ner, har de ikke en 

dom som sier at de kan kreve at de andre partene skal bidra dekke disse ekstrakostnadene.   
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2.7 Nyttebegrepet 
Nyttebegrepet er tatt med i teoridelen, da dette er gjenstand for drøfting i kapittel 4. 
 
Nytten er først og fremst målbare elementer som kan uttrykkes i økonomisk verdi. Typiske 
eksempler på nytte er bedre arrondering på dyrket mark som gir innspart tran
effektiv pløying og såing og kortere vegkanter. Annet kan være bedre adkomst for å ta ut 
skog, som gir korte transporttid og mer effektiv avvikling. Felles for alle disse nyttene er at 
de kan kvantifiseres i enheter, og nytten er lett og omsette
 
Det er ikke sagt at nytten kun skal gjelde økonomisk nytte. Nyttebegrepet er et vidt begrep 
og det vil i hver enkelt jordskiftesak måtte tas stilling til hva som er nytten for eiendommen i 
den eksakte saken. Eksempler på ”annen” nytte sosial
miljømessige effekter. Det er diskutert hvilke av disse nyttene som kan vektlegges med 
tanke på vurderingen av om §3 bokstav a er oppfylt. Dette vil bli nærmere redegjort for i 
kapittel 4. 
 

2.8 Uthalerspillet 
Teori om uthalerspillet er tatt med i rapporten, da dette er gjenstand for drøfting i kapittel 4.
 
I saker hvor jordskifteretten velger å sette et tak for hvor mye den enkelte part kan pålegges 
å betale kan man tenke seg at det oppstår det Sevatdal (2003) omtaler som ”
altså at en eller flere av partene oppdager at de er i en sterk forhandlingsposisjon i forhold til 
de andre partene og bruker dette for å oppnå størst mulig egennytte. Maktposisjonen kan 
være basert på en mengde ulike faktorer fra rent perso
vilje til å holde ut lengst i forhandlinger, til rene materielle forutsetninger som økonomisk 
evne (Bjerva og Sevatdal 2009). ”Uthaleren” vil altså typisk være en part som ikke er like 
avhengig av tiltaket som andre parter
som bruker dette for å oppnå mindre kostnad og/eller større nytte enn han ellers ville kunne 
få. Uthaleren ønsker egentlig at tiltaket skal komme i stand, kanskje får han stor nytte av det 
selv,men han ønsker å minimere egne kostnader. I de tilfeller hvor det ikke finnes 
mekanismer til å tvinge uthaleren til å betale kan resultatet bli at uthaleren blir en 
”gratispassasjer” (Sevatdal 2003). 
 
I saker hvor det er satt et investeringstak kan altså uthaler
pålagte beløp for så å avvente situasjonen i håp om at parter som er mer avhengige av 
tiltaket vil bekoste det resterende. Slik vil han selv tjene mest mulig på tiltaket. Iflg. Bjerva og 
Sevatdal (Perspektiver på jordskifte 20
enkleste/raskeste/beste osv. handling for å oppnå sine preferanser/ønsker. Hvis parter 
opptrer rasjonelt vil de sammenligne ulike alternative løsningsalternativer før de treffer et 
valg ut fra hva som best samsvarer med egne ønsker. Felles interesser mellom parter er altså 
ikke alltid nok til å få dem til å samarbeide, selv om samarbeid vil være til nytte for hver 
enkelt, individuelt sett (Sevatdal 2003). Rasjonell individuell handling kan derfor føre til 
urasjonell løsning for alle. Det handler om å ha eller mangle informasjon og å utveksle denne 
informasjonen. Uten samarbeid er det vanskelig å utnytte den informasjonen som er 
nødvendig for å oppnå maksimal nytte (Bjerva og Sevatdal 2009). En videre konsekven
dette vil i værste fall være at tiltaket ikke kommer i stand. 
 

 

Nyttebegrepet er tatt med i teoridelen, da dette er gjenstand for drøfting i kapittel 4. 

Nytten er først og fremst målbare elementer som kan uttrykkes i økonomisk verdi. Typiske 
eksempler på nytte er bedre arrondering på dyrket mark som gir innspart tran
effektiv pløying og såing og kortere vegkanter. Annet kan være bedre adkomst for å ta ut 
skog, som gir korte transporttid og mer effektiv avvikling. Felles for alle disse nyttene er at 
de kan kvantifiseres i enheter, og nytten er lett og omsette til penger.  

Det er ikke sagt at nytten kun skal gjelde økonomisk nytte. Nyttebegrepet er et vidt begrep 
og det vil i hver enkelt jordskiftesak måtte tas stilling til hva som er nytten for eiendommen i 
den eksakte saken. Eksempler på ”annen” nytte sosiale effekter, juridiske effekter og 
miljømessige effekter. Det er diskutert hvilke av disse nyttene som kan vektlegges med 
tanke på vurderingen av om §3 bokstav a er oppfylt. Dette vil bli nærmere redegjort for i 

lerspillet er tatt med i rapporten, da dette er gjenstand for drøfting i kapittel 4.

I saker hvor jordskifteretten velger å sette et tak for hvor mye den enkelte part kan pålegges 
å betale kan man tenke seg at det oppstår det Sevatdal (2003) omtaler som ”
altså at en eller flere av partene oppdager at de er i en sterk forhandlingsposisjon i forhold til 
de andre partene og bruker dette for å oppnå størst mulig egennytte. Maktposisjonen kan 
være basert på en mengde ulike faktorer fra rent personlige egenskaper som mot, evne og 
vilje til å holde ut lengst i forhandlinger, til rene materielle forutsetninger som økonomisk 
evne (Bjerva og Sevatdal 2009). ”Uthaleren” vil altså typisk være en part som ikke er like 
avhengig av tiltaket som andre parter og muligens ressurssterkere på en eller annen måte og 
som bruker dette for å oppnå mindre kostnad og/eller større nytte enn han ellers ville kunne 
få. Uthaleren ønsker egentlig at tiltaket skal komme i stand, kanskje får han stor nytte av det 

ønsker å minimere egne kostnader. I de tilfeller hvor det ikke finnes 
mekanismer til å tvinge uthaleren til å betale kan resultatet bli at uthaleren blir en 
”gratispassasjer” (Sevatdal 2003).  

I saker hvor det er satt et investeringstak kan altså uthaleren nekte å betale mer enn det 
pålagte beløp for så å avvente situasjonen i håp om at parter som er mer avhengige av 
tiltaket vil bekoste det resterende. Slik vil han selv tjene mest mulig på tiltaket. Iflg. Bjerva og 
Sevatdal (Perspektiver på jordskifte 2009) opptrer en aktør rasjonelt når han søker den 
enkleste/raskeste/beste osv. handling for å oppnå sine preferanser/ønsker. Hvis parter 
opptrer rasjonelt vil de sammenligne ulike alternative løsningsalternativer før de treffer et 

amsvarer med egne ønsker. Felles interesser mellom parter er altså 
ikke alltid nok til å få dem til å samarbeide, selv om samarbeid vil være til nytte for hver 
enkelt, individuelt sett (Sevatdal 2003). Rasjonell individuell handling kan derfor føre til 

sjonell løsning for alle. Det handler om å ha eller mangle informasjon og å utveksle denne 
informasjonen. Uten samarbeid er det vanskelig å utnytte den informasjonen som er 
nødvendig for å oppnå maksimal nytte (Bjerva og Sevatdal 2009). En videre konsekven
dette vil i værste fall være at tiltaket ikke kommer i stand.  
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Nyttebegrepet er tatt med i teoridelen, da dette er gjenstand for drøfting i kapittel 4.  

Nytten er først og fremst målbare elementer som kan uttrykkes i økonomisk verdi. Typiske 
eksempler på nytte er bedre arrondering på dyrket mark som gir innspart transport, mer 
effektiv pløying og såing og kortere vegkanter. Annet kan være bedre adkomst for å ta ut 
skog, som gir korte transporttid og mer effektiv avvikling. Felles for alle disse nyttene er at 

Det er ikke sagt at nytten kun skal gjelde økonomisk nytte. Nyttebegrepet er et vidt begrep 
og det vil i hver enkelt jordskiftesak måtte tas stilling til hva som er nytten for eiendommen i 

e effekter, juridiske effekter og 
miljømessige effekter. Det er diskutert hvilke av disse nyttene som kan vektlegges med 
tanke på vurderingen av om §3 bokstav a er oppfylt. Dette vil bli nærmere redegjort for i 

lerspillet er tatt med i rapporten, da dette er gjenstand for drøfting i kapittel 4. 

I saker hvor jordskifteretten velger å sette et tak for hvor mye den enkelte part kan pålegges 
å betale kan man tenke seg at det oppstår det Sevatdal (2003) omtaler som ”uthalerspill”, 
altså at en eller flere av partene oppdager at de er i en sterk forhandlingsposisjon i forhold til 
de andre partene og bruker dette for å oppnå størst mulig egennytte. Maktposisjonen kan 

nlige egenskaper som mot, evne og 
vilje til å holde ut lengst i forhandlinger, til rene materielle forutsetninger som økonomisk 
evne (Bjerva og Sevatdal 2009). ”Uthaleren” vil altså typisk være en part som ikke er like 

og muligens ressurssterkere på en eller annen måte og 
som bruker dette for å oppnå mindre kostnad og/eller større nytte enn han ellers ville kunne 
få. Uthaleren ønsker egentlig at tiltaket skal komme i stand, kanskje får han stor nytte av det 

ønsker å minimere egne kostnader. I de tilfeller hvor det ikke finnes 
mekanismer til å tvinge uthaleren til å betale kan resultatet bli at uthaleren blir en 

en nekte å betale mer enn det 
pålagte beløp for så å avvente situasjonen i håp om at parter som er mer avhengige av 
tiltaket vil bekoste det resterende. Slik vil han selv tjene mest mulig på tiltaket. Iflg. Bjerva og 

09) opptrer en aktør rasjonelt når han søker den 
enkleste/raskeste/beste osv. handling for å oppnå sine preferanser/ønsker. Hvis parter 
opptrer rasjonelt vil de sammenligne ulike alternative løsningsalternativer før de treffer et 

amsvarer med egne ønsker. Felles interesser mellom parter er altså 
ikke alltid nok til å få dem til å samarbeide, selv om samarbeid vil være til nytte for hver 
enkelt, individuelt sett (Sevatdal 2003). Rasjonell individuell handling kan derfor føre til 

sjonell løsning for alle. Det handler om å ha eller mangle informasjon og å utveksle denne 
informasjonen. Uten samarbeid er det vanskelig å utnytte den informasjonen som er 
nødvendig for å oppnå maksimal nytte (Bjerva og Sevatdal 2009). En videre konsekvens av 
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Kapittel 3 – jordskiftesaken

3.1 Innledning 
I dette kapittelet ønsker vi å gå nærmere inn på jordskiftesaken vi har undersøkt, for å gi 
leser forståelse av de elementene som er drøfte
Dragset – Sugustad er kort gjort rede for her, da disse er nevnt i kapittel 4. 

3.2 Kort om området, Lindås og Fjellsende
Lindås er en kommune i Hordaland
vest mot Radøy og Austrheim. Over fjorder eller trange sund omgis Lindås også av 
kommunene Gulen i nord, Vaksdal
Kommunesenteret er Knarvik 
 
Lindås ligger ca 5,5 mil nord for Bergen sentrum. Fjellsen
kommune og må i dag benytte veg via Vetås i nabokommunen Radøy for å komme fram med 
kjøretøy. På Fjellsende ligger det to gårdsbruk samt to andre eiendommer med fastboende.
 

 
Kart 2: Oversiktskart. Fjellsende (punkt) i 
Kilde: Gulesider.no 

 

3.3 Mer om jordskiftesaken
Saken gjaldt anleggelse av veg til beboere på Fjellsende. Nåværende vegløsning er ikke 
tilfredsstillende da vegen er for smal og bratt og i for dårlig stand. Det er ikke mulig å kjøre 
der med bil når det er snø eller glatt om vinteren. Utrykningskjøretøy kommer ikke fram og 
beboerene er også nødt til å kjøre vekk søppel selv, da søppelbilen ikke kommer fram. For å 

 

jordskiftesaken 

I dette kapittelet ønsker vi å gå nærmere inn på jordskiftesaken vi har undersøkt, for å gi 
leser forståelse av de elementene som er drøftet i kapittel 4. De to sakene, Litbjørga og 

Sugustad er kort gjort rede for her, da disse er nevnt i kapittel 4. 

Kort om området, Lindås og Fjellsende 
aland. Den grenser i nord mot Masfjorden og
. Over fjorder eller trange sund omgis Lindås også av 

Vaksdal og Osterøy i øst, Bergen i sør, og Meland
 som ligger sørvest i kommunen. 

Lindås ligger ca 5,5 mil nord for Bergen sentrum. Fjellsende ligger i vestre del av Lindås 
kommune og må i dag benytte veg via Vetås i nabokommunen Radøy for å komme fram med 
kjøretøy. På Fjellsende ligger det to gårdsbruk samt to andre eiendommer med fastboende.

. Fjellsende (punkt) i forhold til Bergen. 

jordskiftesaken 
anleggelse av veg til beboere på Fjellsende. Nåværende vegløsning er ikke 

stillende da vegen er for smal og bratt og i for dårlig stand. Det er ikke mulig å kjøre 
med bil når det er snø eller glatt om vinteren. Utrykningskjøretøy kommer ikke fram og 

beboerene er også nødt til å kjøre vekk søppel selv, da søppelbilen ikke kommer fram. For å 
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I dette kapittelet ønsker vi å gå nærmere inn på jordskiftesaken vi har undersøkt, for å gi 
kapittel 4. De to sakene, Litbjørga og 

Sugustad er kort gjort rede for her, da disse er nevnt i kapittel 4.  

og Modalen, og i 
. Over fjorder eller trange sund omgis Lindås også av 

Meland i vest. 

de ligger i vestre del av Lindås 
kommune og må i dag benytte veg via Vetås i nabokommunen Radøy for å komme fram med 
kjøretøy. På Fjellsende ligger det to gårdsbruk samt to andre eiendommer med fastboende.  

 

anleggelse av veg til beboere på Fjellsende. Nåværende vegløsning er ikke 
stillende da vegen er for smal og bratt og i for dårlig stand. Det er ikke mulig å kjøre 

med bil når det er snø eller glatt om vinteren. Utrykningskjøretøy kommer ikke fram og 
beboerene er også nødt til å kjøre vekk søppel selv, da søppelbilen ikke kommer fram. For å 
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komme til post og kommunesenter i Lindås
er en stor omvei.  
 
Det har vært drøftet planer om veg til Fjellsende siden 1938 uten at det har framkommet 
noen løsning. Rekvirentene hadde tidligere undersøkt om de kunne oppruste eksisterende 
veg via Vetås i Radøy kommune, men kom fram til at de
fram til Soltveit. Dette vil være korteste veg fram til kommunesenter og skole. De fikk derfor 
anbefalt av Lindås kommune å kreve jordskiftesak for å få til en vegløsning. 
 
Det var to rekvirenter i saken. De har hvert sitt
rekvirentene er to av de andre partene bosatt 
vegløsning. 
 
De berørte partene, utover de fastboende på Fjellsende, var urolige for den økende trafikken 
som kan komme over nordre Soltveit. Det ble også ytret skepsi
bosatte på Fjellsende vil ha nevneverdig nytte av veien. Her ble det bla. vist til at de berørte 
parter ikke bedrev aktiv skogbruk
enn på den nye vegen. Jordskifteretten mottok protest mot ny veg fra en av de berørte 
partene. 
 
I mai 2008 ble vedtaket om fremming utsatt grunnet jordskifterettens manglende oversikt 
over kostnadene. Det var på daværende tidspunkt derfor ikke mulig å avg
a var oppfylt.   
Det ble lagt fram fem alternative vegtraséer til Fjellsende. Et sjette alternativ ble lagt fram, 
men avvist av jordskifteretten.  I kommuneplanen er vegalternativ nr.1 inntegnet og 
godkjent som veg til Fjellsende. Nils
søkes om bygging av landbruksveg dersom andre vegtraséer enn alternativ nr. 1 skal bygges.
 
Gårdsbrukene på Fjellsende hadde vegrett over utmarka på Soltveit, etter et jordskifte på 
Soltveit i 1901. Denne vegretten var to meter bred og gikk omtrent der vegalternativ nr. 2 
går. Denne retten ble imidlertid slettet da Fjellsendesaken ble rettskraftig. 
Sakkyndig Ottar Haugen har anbefalt vegalternativ
Dette alternativet starter ved enden av kommunal veg på Nordre Soltveit og går over 
eiendom F (gnr. 132 bnr. 30)eiendom D (gnr. 132
eiendom C (gnr. 133 bnr. 4.)  
 

 

l post og kommunesenter i Lindås må de kjøre via nabokommunen Radøy, 

Det har vært drøftet planer om veg til Fjellsende siden 1938 uten at det har framkommet 
noen løsning. Rekvirentene hadde tidligere undersøkt om de kunne oppruste eksisterende 
veg via Vetås i Radøy kommune, men kom fram til at de ønsket å bygge ny veg i utmarka 
fram til Soltveit. Dette vil være korteste veg fram til kommunesenter og skole. De fikk derfor 
anbefalt av Lindås kommune å kreve jordskiftesak for å få til en vegløsning. 

Det var to rekvirenter i saken. De har hvert sitt gårdsbruk på Fjellsende. I tillegg til 
er to av de andre partene bosatt på Fjellsende, disse ønsker også en ny 

De berørte partene, utover de fastboende på Fjellsende, var urolige for den økende trafikken 
Soltveit. Det ble også ytret skepsis rundt hvorvidt andre enn de 

på Fjellsende vil ha nevneverdig nytte av veien. Her ble det bla. vist til at de berørte 
skogbruk, eller at de kunne ta ut skogvirke like enkelt andre steder

enn på den nye vegen. Jordskifteretten mottok protest mot ny veg fra en av de berørte 

I mai 2008 ble vedtaket om fremming utsatt grunnet jordskifterettens manglende oversikt 
over kostnadene. Det var på daværende tidspunkt derfor ikke mulig å avgjøre om kravet i § 3 

Det ble lagt fram fem alternative vegtraséer til Fjellsende. Et sjette alternativ ble lagt fram, 
men avvist av jordskifteretten.  I kommuneplanen er vegalternativ nr.1 inntegnet og 

ellsende. Nils Kaalaas fra Lindås kommune informerte om at det 
søkes om bygging av landbruksveg dersom andre vegtraséer enn alternativ nr. 1 skal bygges.

brukene på Fjellsende hadde vegrett over utmarka på Soltveit, etter et jordskifte på 
nne vegretten var to meter bred og gikk omtrent der vegalternativ nr. 2 

går. Denne retten ble imidlertid slettet da Fjellsendesaken ble rettskraftig. 
Sakkyndig Ottar Haugen har anbefalt vegalternativ nr. 3 som det klart beste alternativet. 
Dette alternativet starter ved enden av kommunal veg på Nordre Soltveit og går over 

)eiendom D (gnr. 132 bnr. 12 eller 22) samt i hovedsak over 
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må de kjøre via nabokommunen Radøy, hvilket 

Det har vært drøftet planer om veg til Fjellsende siden 1938 uten at det har framkommet 
noen løsning. Rekvirentene hadde tidligere undersøkt om de kunne oppruste eksisterende 

ønsket å bygge ny veg i utmarka 
fram til Soltveit. Dette vil være korteste veg fram til kommunesenter og skole. De fikk derfor 
anbefalt av Lindås kommune å kreve jordskiftesak for å få til en vegløsning.  

gårdsbruk på Fjellsende. I tillegg til 
disse ønsker også en ny 

De berørte partene, utover de fastboende på Fjellsende, var urolige for den økende trafikken 
s rundt hvorvidt andre enn de 

på Fjellsende vil ha nevneverdig nytte av veien. Her ble det bla. vist til at de berørte 
eller at de kunne ta ut skogvirke like enkelt andre steder 

enn på den nye vegen. Jordskifteretten mottok protest mot ny veg fra en av de berørte 

I mai 2008 ble vedtaket om fremming utsatt grunnet jordskifterettens manglende oversikt 
jøre om kravet i § 3 

Det ble lagt fram fem alternative vegtraséer til Fjellsende. Et sjette alternativ ble lagt fram, 
men avvist av jordskifteretten.  I kommuneplanen er vegalternativ nr.1 inntegnet og 

kommune informerte om at det måtte 
søkes om bygging av landbruksveg dersom andre vegtraséer enn alternativ nr. 1 skal bygges. 

brukene på Fjellsende hadde vegrett over utmarka på Soltveit, etter et jordskifte på 
nne vegretten var to meter bred og gikk omtrent der vegalternativ nr. 2 

går. Denne retten ble imidlertid slettet da Fjellsendesaken ble rettskraftig.  
nr. 3 som det klart beste alternativet. 

Dette alternativet starter ved enden av kommunal veg på Nordre Soltveit og går over 
samt i hovedsak over 
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Kart 3: Kart over området med eiendomsgrenser og den vedtatte veien inntegnet (svart stiplet linje)
kartgrunnlaget er hentet fra Statens Kartverk, seeiendom.no

 
Jordskifteretten la sakkyndig sin vurdering til grunn for valg av vegalternativ, da dette 
alternativet ville være det mest tjenelige som helårsveg til Fjellsende. Ottar Haugen lagde så 
et anbudsgrunnlag for vegalternativ 3. Dette anbudsgrunnla
Jordskifteretten la dette anbudsgrunnlaget til grunn for videre kostnadsfordelinge
gjorde samtidig oppmerksom på at de ikke hadde oversikt over om entrep
bygge veien til oppgitt pris.   
 
Jordskifteretten kom fram til at 
har større kostnad og ulempe enn nytte. Disse to eiendommene ble berørt av vegtraséen og 
det ble her holdt skjønn etter vegloven for eiendomsinngrep og vederlag for veggrunn og 
ulemper. 
 
Eiendommene samlet under G
vil alle få bedre tilkomst med den nye vegen. Disse eiendommene vil ha større nytte enn 
kostnader og ulemper så lenge andelen av vegkostnaden for hver eiendom holdes under 
beløpsgrensen for hvor mye som kan fordeles med tvang. 
 
Eiendom D (gnr. 132 bnr. 1) vil få dekket deler av sin andel med statstilskudd for bygging av 
skogsbilvei. Jordskifteretten har etter dette kommet 
kostnad og ulempe. Dagens traktorvei gir ikke tilfreds
mengder med tømmer.  
 
Eiendom C (gnr. 133 bnr. 4) vil
skogsbilveg. Eiendom C får vegen over sin eiendom i en strekning på om lag 970 meter. Slik 

 

t over området med eiendomsgrenser og den vedtatte veien inntegnet (svart stiplet linje)
kartgrunnlaget er hentet fra Statens Kartverk, seeiendom.no 

ten la sakkyndig sin vurdering til grunn for valg av vegalternativ, da dette 
vet ville være det mest tjenelige som helårsveg til Fjellsende. Ottar Haugen lagde så 

et anbudsgrunnlag for vegalternativ 3. Dette anbudsgrunnlaget lå på 1,6 million
Jordskifteretten la dette anbudsgrunnlaget til grunn for videre kostnadsfordelinge
gjorde samtidig oppmerksom på at de ikke hadde oversikt over om entrep

 

Jordskifteretten kom fram til at eiendommene F (gnr. 132 bnr. 30) og E (gnr. 132 
har større kostnad og ulempe enn nytte. Disse to eiendommene ble berørt av vegtraséen og 
det ble her holdt skjønn etter vegloven for eiendomsinngrep og vederlag for veggrunn og 

samlet under G (gnr. 132 bnr. 18, 19, 20, 21 og 43) er fritidseiendommer og 
vil alle få bedre tilkomst med den nye vegen. Disse eiendommene vil ha større nytte enn 
kostnader og ulemper så lenge andelen av vegkostnaden for hver eiendom holdes under 
beløpsgrensen for hvor mye som kan fordeles med tvang.  

vil få dekket deler av sin andel med statstilskudd for bygging av 
skogsbilvei. Jordskifteretten har etter dette kommet til at eiendom D vil ha større nytte enn 
kostnad og ulempe. Dagens traktorvei gir ikke tilfredsstillende veg for å frakte ut de antatte 

vil få dekket deler av sin andel med statstilskudd for bygging av 
får vegen over sin eiendom i en strekning på om lag 970 meter. Slik 
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t over området med eiendomsgrenser og den vedtatte veien inntegnet (svart stiplet linje) kilde: 

ten la sakkyndig sin vurdering til grunn for valg av vegalternativ, da dette 
vet ville være det mest tjenelige som helårsveg til Fjellsende. Ottar Haugen lagde så 

get lå på 1,6 million kroner. 
Jordskifteretten la dette anbudsgrunnlaget til grunn for videre kostnadsfordelinger, men 
gjorde samtidig oppmerksom på at de ikke hadde oversikt over om entreprenørene fikk til å 

E (gnr. 132  bnr. 41) 
har større kostnad og ulempe enn nytte. Disse to eiendommene ble berørt av vegtraséen og 
det ble her holdt skjønn etter vegloven for eiendomsinngrep og vederlag for veggrunn og 

ritidseiendommer og 
vil alle få bedre tilkomst med den nye vegen. Disse eiendommene vil ha større nytte enn 
kostnader og ulemper så lenge andelen av vegkostnaden for hver eiendom holdes under 

vil få dekket deler av sin andel med statstilskudd for bygging av 
ha større nytte enn 
rakte ut de antatte 

få dekket deler av sin andel med statstilskudd for bygging av 
får vegen over sin eiendom i en strekning på om lag 970 meter. Slik 
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jordskifteretten så det vil den nye vegen i seg selv være en forutsetning for utviklingen av 
driften av denne eiendommen, selv om dagens eier holdt fram at han ikke hadde noen 
planer for eiendommen. Jordskifteretten kom etter dette fram til at også 
større nytte enn kostnad og ulemper med vegen. 
 
Videre kom jordskifteretten fram til at andre eiendommer som naturlig sogner til den nye 
veien skulle ha mulighet til å kjøpe seg inn i vegen og etablere nødvendig adkomst mot å 
betale vederlag til veglaget og ta del i fremtidig vedlikehold dersom Lindås kommune 
pålegger eiendommene å stenge avkjørs
til skogsdrift skulle ha rett til enten å kjøpe seg inn i vegen eller betale leie for å kjøre ut 
tømmer.  
Det ble opprettet et veglag, hvis formål skulle være å bygge ny veg til Fjellsende og sørge for 
tilstrekkelig vedlikehold av vegen, samt evt. opprusting. Laget er 
har delt, ubegrenset ansvar i samsvar med andelen i laget. En av 
som leder for styret og videre ble to av partene valgt inn som styremedlemmer, samt en
som vararepresentant. 
 
Veglaget ble pålagt å bygge veg i vedtatt trasé når jordskiftesaken var rettskraftig. 
Avgjørelsene i denne saken sk
 
Enkelte av partene i denne saken hevder, som nevnt, at de ikke har særlig stor nytte av 
vegen, da de ikke driver aktivt skogbruk. Disse partene er likevel tatt med i saken fordi deres 
eiendommer objektivt sett har nytte av denne vegen. Det er eiendommenes objektive nytte 
som utgjør grunnlaget nyttevurderingen.
 
Investeringstaket som ble satt i Fjellsendesak
ble fordelt på partene, og den totale summen som hve
betale for opparbeidelse av vegen inn til Fjellsende.
 
Kostnadsfordelingen for investeringskostnader uten fratrekk for tildelte skogdriftmidler
 

Part

10

11

12

 
Tabell 1: Beløpsgrense for hvor mye som kan fordeles ved tvang

 

jordskifteretten så det vil den nye vegen i seg selv være en forutsetning for utviklingen av 
driften av denne eiendommen, selv om dagens eier holdt fram at han ikke hadde noen 
planer for eiendommen. Jordskifteretten kom etter dette fram til at også eiendom
større nytte enn kostnad og ulemper med vegen.  

Videre kom jordskifteretten fram til at andre eiendommer som naturlig sogner til den nye 
veien skulle ha mulighet til å kjøpe seg inn i vegen og etablere nødvendig adkomst mot å 

veglaget og ta del i fremtidig vedlikehold dersom Lindås kommune 
er eiendommene å stenge avkjørslene. Andre eiendommer som kunne benytte vegen 

til skogsdrift skulle ha rett til enten å kjøpe seg inn i vegen eller betale leie for å kjøre ut 

et ble opprettet et veglag, hvis formål skulle være å bygge ny veg til Fjellsende og sørge for 
tilstrekkelig vedlikehold av vegen, samt evt. opprusting. Laget er organisert som 
har delt, ubegrenset ansvar i samsvar med andelen i laget. En av rekvirentene ble fastsatt 
som leder for styret og videre ble to av partene valgt inn som styremedlemmer, samt en

Veglaget ble pålagt å bygge veg i vedtatt trasé når jordskiftesaken var rettskraftig. 
Avgjørelsene i denne saken skulle settes i kraft når saken var rettskraftig.  

Enkelte av partene i denne saken hevder, som nevnt, at de ikke har særlig stor nytte av 
vegen, da de ikke driver aktivt skogbruk. Disse partene er likevel tatt med i saken fordi deres 

ett har nytte av denne vegen. Det er eiendommenes objektive nytte 
som utgjør grunnlaget nyttevurderingen. 

Investeringstaket som ble satt i Fjellsendesaken ble totalt satt til 1,6 millioner
ble fordelt på partene, og den totale summen som hver part ble tildelt er de pliktig til å 
betale for opparbeidelse av vegen inn til Fjellsende. 

for investeringskostnader uten fratrekk for tildelte skogdriftmidler

 
Part 

Beløpsgrense for hvor mye 
som kan fordeles ved 

tvang 

1 300 000,- 

2 300 000,- 

3 260 000,- 

4 260 000,- 

5 95 000,- 

6 16 000,- 

7 16 000,- 

8 16 000,- 

9 16 000,- 

10 16 000,- 

11 16 000,- 

12 45 000,- 

 Sum: 1 600 000,- 

Beløpsgrense for hvor mye som kan fordeles ved tvang. 
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jordskifteretten så det vil den nye vegen i seg selv være en forutsetning for utviklingen av 
driften av denne eiendommen, selv om dagens eier holdt fram at han ikke hadde noen 

eiendom C hadde 

Videre kom jordskifteretten fram til at andre eiendommer som naturlig sogner til den nye 
veien skulle ha mulighet til å kjøpe seg inn i vegen og etablere nødvendig adkomst mot å 

veglaget og ta del i fremtidig vedlikehold dersom Lindås kommune 
lene. Andre eiendommer som kunne benytte vegen 

til skogsdrift skulle ha rett til enten å kjøpe seg inn i vegen eller betale leie for å kjøre ut 

et ble opprettet et veglag, hvis formål skulle være å bygge ny veg til Fjellsende og sørge for 
organisert som et eierlag og 
rekvirentene ble fastsatt 

som leder for styret og videre ble to av partene valgt inn som styremedlemmer, samt en part 

Veglaget ble pålagt å bygge veg i vedtatt trasé når jordskiftesaken var rettskraftig. 
 

Enkelte av partene i denne saken hevder, som nevnt, at de ikke har særlig stor nytte av 
vegen, da de ikke driver aktivt skogbruk. Disse partene er likevel tatt med i saken fordi deres 

ett har nytte av denne vegen. Det er eiendommenes objektive nytte 

en ble totalt satt til 1,6 millioner kroner. Dette 
r part ble tildelt er de pliktig til å 

for investeringskostnader uten fratrekk for tildelte skogdriftmidler: 

Beløpsgrense for hvor mye 
som kan fordeles ved 
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Kilde: Tallene er hentet fra rettsbok ”Fjellsende”
 
Jordskifterettens investeringstak
Her er altså eiendommene garantert en større nytte enn kostnad og ulemper. Hvor mye 
nytten totalt kan verdsettes til er for oss et interessant, men ubesvart spørsmål. Vi vet altså 
ikke om investeringstaket kunne vært satt høyere eller om nytten og kostnader og ulemper 
her er satt til maksimalt.  
 
Under saksprosessen ble det hentet inn flere anbudstil
kroner og det høyeste på i overkant av 5
hvilket anbud de ønsker å godta. Veglaget valgte å gi jobben til entreprenøren med d
laveste anbudet, på 1,5 millioner
anbudsgrunnlaget sakkyndige Ottar Hauge
en stund ikke tak i, og entreprenøren ble senere erklært konkurs. Saken var på dette 
tidspunktet avsluttet, og veglaget stod igjen uten en entreprenør til å  gjøre jobben. 
 
I intervjuene vi hadde med parte
på 2, 8 millioner kroner. Det kom imidlertid inn opplysninger samme dag som vi intervjuet 
en av rekvirentene, om at det h
var hentet inn fra Nils Kaalass ved Lindås kommune. Anbudene var hentet inn for å hjelpe de 
på Fjellsende, og entreprenørene var bekjente av Nils Kaalaas. Disse anbudene er ikke 
formelle, da det ikke har vært gjennomgått en åpen
forespørsler til bekjente entreprenører.
 
Situasjonen oktober 2012 er altså at en entreprenør har gitt et anbud som ligger 500 000 
kroner over investeringstaket. Dette betyr at partene må betale 500 000 kroner frivillig, 
fordelt etter andel, for å gjennomføre tiltaket
 

3.3.1 Partene i saken 
Det var ved oppstart av saken totalt tyve parter i jordskiftesaken. Mange av disse eier kun 
fritidseiendommer i området. Vi har valgt å konsentrere oss om de største grunneierne i 
området, samt rekvirentene i saken. Det var disse v
jordskiftedommer i saken. Hver part eier hver sin eiendom. Alle eiendommene ligger i Lindås 
kommune. Eiendommene består hovedsakelig av skog og annen utmark.
Partene kan overordnet deles inn i de som ønsker å bidra til at v
ønsker å bidra til at vegen bygges, eller rettere sagt, de som ikke ønsker å betale for vegen.
  

3.3.2 Parter som ønsker å bidra til ny veg
Veg fra Alverstraumen til Fjellsende har vært ønsket av beboere på Fjellsende i over hun
år. Det har tidligere vært jordskiftesak, tildelt vegrett, forsøk på minnelig avtale og avståelse 
av grunn til veg, men en ny veg har enda ikke kommet. Jordskiftesak ble i 2008 foreslått av 
kommunen, da minnelig avtale ikke kom gjennom. 
 
Ønske om en ny adkomstveg og skogsbilveg
som bor på Fjellsende. Dette er totalt fire parter. Disse har nytte av vegen både som 

 

rettsbok ”Fjellsende”, Nord- og Midhordland jordskifterett

Jordskifterettens investeringstak er satt for å beskytte eiendommene mot å lide tap, jf. § 3a. 
Her er altså eiendommene garantert en større nytte enn kostnad og ulemper. Hvor mye 
nytten totalt kan verdsettes til er for oss et interessant, men ubesvart spørsmål. Vi vet altså 

eringstaket kunne vært satt høyere eller om nytten og kostnader og ulemper 

Under saksprosessen ble det hentet inn flere anbudstilbud. Det laveste lå på 1,5 millioner
yeste på i overkant av 5 millioner kroner. Det er opp til veglaget å avgjøre 

hvilket anbud de ønsker å godta. Veglaget valgte å gi jobben til entreprenøren med d
laveste anbudet, på 1,5 millioner kroner. Dette anbudet lå på 100 000 kroner under det 
anbudsgrunnlaget sakkyndige Ottar Haugen hadde laget.  Denne entreprenøren fikk de etter 
en stund ikke tak i, og entreprenøren ble senere erklært konkurs. Saken var på dette 
tidspunktet avsluttet, og veglaget stod igjen uten en entreprenør til å  gjøre jobben. 

med parter og sakkyndige fikk vi opplyst om at det laveste anbudet lå 
kroner. Det kom imidlertid inn opplysninger samme dag som vi intervjuet 

en av rekvirentene, om at det hadde kommet inn et anbud på 2,1 millioner
ra Nils Kaalass ved Lindås kommune. Anbudene var hentet inn for å hjelpe de 

på Fjellsende, og entreprenørene var bekjente av Nils Kaalaas. Disse anbudene er ikke 
kke har vært gjennomgått en åpen anbudsrunde, men kun sendt ut 

til bekjente entreprenører. 

er altså at en entreprenør har gitt et anbud som ligger 500 000 
kroner over investeringstaket. Dette betyr at partene må betale 500 000 kroner frivillig, 

, for å gjennomføre tiltaket.  

Det var ved oppstart av saken totalt tyve parter i jordskiftesaken. Mange av disse eier kun 
fritidseiendommer i området. Vi har valgt å konsentrere oss om de største grunneierne i 
området, samt rekvirentene i saken. Det var disse vi fikk anbefalt å snakke med, av 
jordskiftedommer i saken. Hver part eier hver sin eiendom. Alle eiendommene ligger i Lindås 
kommune. Eiendommene består hovedsakelig av skog og annen utmark. 
Partene kan overordnet deles inn i de som ønsker å bidra til at vegen bygges, og de som ikke 
ønsker å bidra til at vegen bygges, eller rettere sagt, de som ikke ønsker å betale for vegen.

Parter som ønsker å bidra til ny veg 
Veg fra Alverstraumen til Fjellsende har vært ønsket av beboere på Fjellsende i over hun
år. Det har tidligere vært jordskiftesak, tildelt vegrett, forsøk på minnelig avtale og avståelse 
av grunn til veg, men en ny veg har enda ikke kommet. Jordskiftesak ble i 2008 foreslått av 
kommunen, da minnelig avtale ikke kom gjennom.  

y adkomstveg og skogsbilveg gjelder i denne saken hovedsakelig for partene 
som bor på Fjellsende. Dette er totalt fire parter. Disse har nytte av vegen både som 
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og Midhordland jordskifterett. 

er satt for å beskytte eiendommene mot å lide tap, jf. § 3a. 
Her er altså eiendommene garantert en større nytte enn kostnad og ulemper. Hvor mye 
nytten totalt kan verdsettes til er for oss et interessant, men ubesvart spørsmål. Vi vet altså 

eringstaket kunne vært satt høyere eller om nytten og kostnader og ulemper 

bud. Det laveste lå på 1,5 millioner 
kroner. Det er opp til veglaget å avgjøre 

hvilket anbud de ønsker å godta. Veglaget valgte å gi jobben til entreprenøren med det 
000 kroner under det 

n hadde laget.  Denne entreprenøren fikk de etter 
en stund ikke tak i, og entreprenøren ble senere erklært konkurs. Saken var på dette 
tidspunktet avsluttet, og veglaget stod igjen uten en entreprenør til å  gjøre jobben.  

laveste anbudet lå 
kroner. Det kom imidlertid inn opplysninger samme dag som vi intervjuet 

adde kommet inn et anbud på 2,1 millioner kroner. Anbudet 
ra Nils Kaalass ved Lindås kommune. Anbudene var hentet inn for å hjelpe de 

på Fjellsende, og entreprenørene var bekjente av Nils Kaalaas. Disse anbudene er ikke 
anbudsrunde, men kun sendt ut 

er altså at en entreprenør har gitt et anbud som ligger 500 000 
kroner over investeringstaket. Dette betyr at partene må betale 500 000 kroner frivillig, 

Det var ved oppstart av saken totalt tyve parter i jordskiftesaken. Mange av disse eier kun 
fritidseiendommer i området. Vi har valgt å konsentrere oss om de største grunneierne i 

i fikk anbefalt å snakke med, av 
jordskiftedommer i saken. Hver part eier hver sin eiendom. Alle eiendommene ligger i Lindås 

 
egen bygges, og de som ikke 

ønsker å bidra til at vegen bygges, eller rettere sagt, de som ikke ønsker å betale for vegen. 

Veg fra Alverstraumen til Fjellsende har vært ønsket av beboere på Fjellsende i over hundre 
år. Det har tidligere vært jordskiftesak, tildelt vegrett, forsøk på minnelig avtale og avståelse 
av grunn til veg, men en ny veg har enda ikke kommet. Jordskiftesak ble i 2008 foreslått av 

gjelder i denne saken hovedsakelig for partene 
som bor på Fjellsende. Dette er totalt fire parter. Disse har nytte av vegen både som 
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adkomstvei og som skogsbilvei. Betydningen av en ny vei er for disse vesentlig, 
betyr at de vil få adkomstveg som kan benyttes hele året.
 

3.3.3 Parter som ikke ønsker å bidra til ny veg
I denne saken er det ingen som er aktivt motstandere av at vegen skal bygges. Det er 
riktignok ytret bekymring fra enkelte parter om fare for økt trafikk g
Alverstraumen som en følge av en ny adkomstveg, men partene har samtidig ytret at de 
ønsker at beboerne på Fjellsende skal få en ny adkomstveg. En gjenganger blant flere av 
partene vi har vært i kontakt med er at folk på Fjellsende f
årene. Utsagn om at man unner Fjellsendefolket ny veg har vært brukt av alle parter vi har 
snakket med. Dette har mest sannsynlig bakgrunn i at partene gjennom generasjoner har 
kjent til problemene for beboerne på Fjellsend
en del som ligger på én parts eiendom, er ryddet er også et tegn på at det eksisterer en 
velvilje blant partene til at vegen skal bygges.  
 
Det som imidlertid gjør enkelte av partene negativt innstilt er altså 
kravet om å måtte bidra økonomisk til at vegen kommer i stand. Denne negativiteten 
grunner i at disse partene ikke mener de har nytte av veien, subjektivt sett. Parter vi pratet 
med fortalte oss at de ikke så nevneverdige problem
ønsket å måtte bruke tid eller penger på denne. Dette gjelder for partene so
eiendommer med skog på. De er tatt med i saken fordi deres eiendommer objektivt sett har 
nytte av veien med tanke på uttak av skog. Bakgr
vegen er at de ikke driver aktivt skogbruk, eller mener de kan ta ut skogen på andre måter 
enn ved bruk av den nye vegen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adkomstvei og som skogsbilvei. Betydningen av en ny vei er for disse vesentlig, 
som kan benyttes hele året. 

Parter som ikke ønsker å bidra til ny veg 
I denne saken er det ingen som er aktivt motstandere av at vegen skal bygges. Det er 
riktignok ytret bekymring fra enkelte parter om fare for økt trafikk gjennom boligområdet på 
Alverstraumen som en følge av en ny adkomstveg, men partene har samtidig ytret at de 
ønsker at beboerne på Fjellsende skal få en ny adkomstveg. En gjenganger blant flere av 
partene vi har vært i kontakt med er at folk på Fjellsende fortjener ny veg etter alle disse 
årene. Utsagn om at man unner Fjellsendefolket ny veg har vært brukt av alle parter vi har 
snakket med. Dette har mest sannsynlig bakgrunn i at partene gjennom generasjoner har 
kjent til problemene for beboerne på Fjellsende. Det faktum at hele traséen, med unntak av 
en del som ligger på én parts eiendom, er ryddet er også et tegn på at det eksisterer en 
velvilje blant partene til at vegen skal bygges.   

Det som imidlertid gjør enkelte av partene negativt innstilt er altså ikke vegen i seg selv, men 
kravet om å måtte bidra økonomisk til at vegen kommer i stand. Denne negativiteten 
grunner i at disse partene ikke mener de har nytte av veien, subjektivt sett. Parter vi pratet 
med fortalte oss at de ikke så nevneverdige problemer med at vegen kom, men at de ikke 
ønsket å måtte bruke tid eller penger på denne. Dette gjelder for partene so

De er tatt med i saken fordi deres eiendommer objektivt sett har 
nytte av veien med tanke på uttak av skog. Bakgrunnen for at de ikke ser at de har nytte av 
vegen er at de ikke driver aktivt skogbruk, eller mener de kan ta ut skogen på andre måter 
enn ved bruk av den nye vegen.  
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adkomstvei og som skogsbilvei. Betydningen av en ny vei er for disse vesentlig, da vegen 

I denne saken er det ingen som er aktivt motstandere av at vegen skal bygges. Det er 
jennom boligområdet på 

Alverstraumen som en følge av en ny adkomstveg, men partene har samtidig ytret at de 
ønsker at beboerne på Fjellsende skal få en ny adkomstveg. En gjenganger blant flere av 

ortjener ny veg etter alle disse 
årene. Utsagn om at man unner Fjellsendefolket ny veg har vært brukt av alle parter vi har 
snakket med. Dette har mest sannsynlig bakgrunn i at partene gjennom generasjoner har 

e. Det faktum at hele traséen, med unntak av 
en del som ligger på én parts eiendom, er ryddet er også et tegn på at det eksisterer en 

ikke vegen i seg selv, men 
kravet om å måtte bidra økonomisk til at vegen kommer i stand. Denne negativiteten 
grunner i at disse partene ikke mener de har nytte av veien, subjektivt sett. Parter vi pratet 

er med at vegen kom, men at de ikke 
ønsket å måtte bruke tid eller penger på denne. Dette gjelder for partene som eier 

De er tatt med i saken fordi deres eiendommer objektivt sett har 
unnen for at de ikke ser at de har nytte av 

vegen er at de ikke driver aktivt skogbruk, eller mener de kan ta ut skogen på andre måter 
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Kart 4:  
Jordskiftekart – Fjellsende. Kartet viser trasé nr.3 
Kilde: Vedlegg, rettsbok, Nord- og Midhordland jordskifterett

 

3.4 Litjbjørga - saken 
Litjbjørgasaken er en avsluttet sak fra Sør 
– 1996 – 0026 – Litjbjørga. Saken fant sted ca. 5 kilometer utenfor Støren sentrum i Midtre 
Gauldal kommune. 
 
Jordskiftesaken var fremmet etter jskl.
ønske om nye skogs- og adkoms
 
Saken ble anket til Sør – Trøndelag jordskifteoverrett og hjemvist til jordskifteretten. Saken 
ble avsluttet, da ingen nye momenter ble tatt med i saken etter hjemvisning. 
 
Litjbjørgasaken er tatt med i denne oppgaven som grunnlag 
på hvordan retten har vurdert anbudene og risiko for merkostna
kostnadsvurderingen, ved felles tiltak etter jskl. § 2 e. 
 

3.5 Dragset-Sugustad – s
Saken gjaldt 33 eiendommer i Meldal kommune, hvor det ble 
om etablering av ny adkomstvei.
oppfylt og saken ble fremmet etter jskl
 
Saken ble anket til Frostating jordskifteoverrett
men utover dette stadfestet de jordskifterettens resultat. I 2004 ble saken anket til 
lagmannsrett angående rettsanvendelsen, men anken ble forkastet.
 
Vegen stod ferdig ett år etter at saken var avsluttet. Det
ganger dyrere enn hva anbudet tilsa (Gruppeoppgave EIE 304, 2011).
 
Dragset-Sugustadsaken er, i likhet med Litjbjørgasaken, tatt med i oppgaven 
for drøfting av hvem som har risikoen ved merkost
grunn for kostnadsfordelingen

Kapittel 4 - Drøfting

4.1 Redegjøring av problemstilling
Som en bakgrunn for problemstillingen har vi gjennom forarbeidet under feltkurset i Bergen 
fått et grunnlag for saken gjennom Jordskifteretten
saken og dannet grunnlaget for å møte partene med en forståelse av hva saken dreide seg 
om. Vi møtte partene med et åpent sinn og forsøkte å utforske forskjellige sider av saken 
uten sette fokus på et spesifikt tema
 

 

Kartet viser trasé nr.3 – den traseen som skal bygges. Se vedlegg 3 for større utsnitt.
og Midhordland jordskifterett 

Litjbjørgasaken er en avsluttet sak fra Sør – Trøndelag jordskifterett. Saksnumme
Litjbjørga. Saken fant sted ca. 5 kilometer utenfor Støren sentrum i Midtre 

ar fremmet etter jskl. § 2 bokstav e – felles tiltak. Kravet for saken var 
og adkomstvei til et gårdsbruk.  

Trøndelag jordskifteoverrett og hjemvist til jordskifteretten. Saken 
ble avsluttet, da ingen nye momenter ble tatt med i saken etter hjemvisning. 

Litjbjørgasaken er tatt med i denne oppgaven som grunnlag for drøfting. Vi har da særlig sett 
på hvordan retten har vurdert anbudene og risiko for merkostnader utover 

ved felles tiltak etter jskl. § 2 e.  

saken 
i Meldal kommune, hvor det ble krevd sak i 1998

om etablering av ny adkomstvei. Utjenlighetskravet i jskl. § 1 ble av retten ansett som 
aken ble fremmet etter jskl. § 2 e – felles tiltak. 

Saken ble anket til Frostating jordskifteoverrett i 2003. Overretten endret andelsfordelingen, 
men utover dette stadfestet de jordskifterettens resultat. I 2004 ble saken anket til 
lagmannsrett angående rettsanvendelsen, men anken ble forkastet. 

år etter at saken var avsluttet. Det er antatt at vegen
ganger dyrere enn hva anbudet tilsa (Gruppeoppgave EIE 304, 2011). 

Sugustadsaken er, i likhet med Litjbjørgasaken, tatt med i oppgaven 
hvem som har risikoen ved merkostnader utover kostnadene som er lagt til 

grunn for kostnadsfordelingen. 

Drøfting 

problemstilling 
Som en bakgrunn for problemstillingen har vi gjennom forarbeidet under feltkurset i Bergen 
fått et grunnlag for saken gjennom Jordskifterettens rettsbok. Rettsboken ga en innføring i 
saken og dannet grunnlaget for å møte partene med en forståelse av hva saken dreide seg 
om. Vi møtte partene med et åpent sinn og forsøkte å utforske forskjellige sider av saken 
uten sette fokus på et spesifikt tema, slik at vi kunne få mest mulig info fra partene. 
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den traseen som skal bygges. Se vedlegg 3 for større utsnitt. 

Trøndelag jordskifterett. Saksnummeret er 1600 
Litjbjørga. Saken fant sted ca. 5 kilometer utenfor Støren sentrum i Midtre 

tak. Kravet for saken var 

Trøndelag jordskifteoverrett og hjemvist til jordskifteretten. Saken 
ble avsluttet, da ingen nye momenter ble tatt med i saken etter hjemvisning.  

for drøfting. Vi har da særlig sett 
der utover 

i 1998 med ønske 
lighetskravet i jskl. § 1 ble av retten ansett som 

i 2003. Overretten endret andelsfordelingen, 
men utover dette stadfestet de jordskifterettens resultat. I 2004 ble saken anket til 

er antatt at vegen ble omtrent tre 

Sugustadsaken er, i likhet med Litjbjørgasaken, tatt med i oppgaven som grunnlag 
ostnadene som er lagt til 

Som en bakgrunn for problemstillingen har vi gjennom forarbeidet under feltkurset i Bergen 
s rettsbok. Rettsboken ga en innføring i 

saken og dannet grunnlaget for å møte partene med en forståelse av hva saken dreide seg 
om. Vi møtte partene med et åpent sinn og forsøkte å utforske forskjellige sider av saken 

slik at vi kunne få mest mulig info fra partene.  
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Vi oppfattet at det var gjennomgående at de partene som var dratt med i saken på grunn av 
deres stedlige tilknytning, ikke mente de hadde n
følte så stort ansvar for å dekke kostnader over et investeringstak slik at veien kunne bygges.
 
Vår problemstilling bygger derfor på en teori om at et felles tiltak vanskelig lar seg 
gjennomføre når parter som mener de selv ikke har nytte av tiltaket, frivillig må bidra med 
mer penger enn de er tvunget til å gå inn med. I tillegg har vi en forestilling om at et 
investeringstak også vil kunne bringe med seg positive aspekter til en skifteplan. Vi har også 
valgt å se på om dette er tilfellet.
 
Investeringstaket som ble satt i Fj
ble fordelt på partene, og den totale summen som hver part ble tildelt er de pliktig til å 
betale for opparbeidelse av vegen inn til Fjellsende. 
 
I rettsboken for Fjellsendesaken står det (side
den enkelte eigedom større kostnad enn nytte, vert det fastsett en øvre grense for kor stort 

beløp som kan påleggas kvar einskild eigedom med 

frivillig” (vår utheving).  
 
Jordskifterettens investeringstak er satt for å beskytte eiendommene mot å lide tap, jf. § 3a. 
Her er altså eiendommene garantert en større nytte enn kostnad og ulemper. Hvor mye 
nytten totalt kan verdsettes i kroner er for oss et
vet altså ikke om investeringstaket kunne vært
ulemper her er satt til maksimalt. 
 
Under saksprosessen ble det hentet inn flere anbudstilbud. Det laveste lå på 1,5 millioner 
kroner og det høyeste på i overkant av 5 millioner kroner.  Det er opp til veglaget å avgjøre 
hvilket anbud de ønsker å godta. Veglaget valgte å gi jobben til entreprenøren med d
laveste anbudet, på 1,5 millioner
tak i, og entreprenøren ble senere erklært konkurs. Saken var på dette tidspunktet avsluttet, 
og veglaget stod igjen uten en entreprenør til å
 

4.1.1 Dagens tilstand på Fjellsende
I Fjellsendesaken står partene igjen med et anbud som ligger over in
jordskifteretten. For at vegen da skal kunne bygges kreves det at noen parter tar frivillig 
risiko ved å betale utover den nytten jordskifteretten har lagt til grunn at de har av tiltaket. 
Dette forutsetter at partene har større nyt
partene har økonomisk evne til å dekke merkostnadene, dvs. å betale merkostnadene med 
frivillig risiko. 
 
Situasjonen nå er altså at en entreprenør har gitt at anbud som ligger 500 000 kroner over 
investeringstaket. Dette betyr at partene må betale 500 000 kroner frivillig, fordelt etter sin 
andel.  
 

 

Vi oppfattet at det var gjennomgående at de partene som var dratt med i saken på grunn av 
deres stedlige tilknytning, ikke mente de hadde noen spesiell nytte av veien og derm

for å dekke kostnader over et investeringstak slik at veien kunne bygges.

Vår problemstilling bygger derfor på en teori om at et felles tiltak vanskelig lar seg 
gjennomføre når parter som mener de selv ikke har nytte av tiltaket, frivillig må bidra med 

er penger enn de er tvunget til å gå inn med. I tillegg har vi en forestilling om at et 
investeringstak også vil kunne bringe med seg positive aspekter til en skifteplan. Vi har også 
valgt å se på om dette er tilfellet. 

Investeringstaket som ble satt i Fjellsendesaken ble totalt satt til 1,6 millioner
ble fordelt på partene, og den totale summen som hver part ble tildelt er de pliktig til å 
betale for opparbeidelse av vegen inn til Fjellsende.  

I rettsboken for Fjellsendesaken står det (side 36): ”for å sikre at jordskifteretten ikkje pålegg 

den enkelte eigedom større kostnad enn nytte, vert det fastsett en øvre grense for kor stort 

beløp som kan påleggas kvar einskild eigedom med tvang. Beløp utover dette må være 

Jordskifterettens investeringstak er satt for å beskytte eiendommene mot å lide tap, jf. § 3a. 
Her er altså eiendommene garantert en større nytte enn kostnad og ulemper. Hvor mye 

i kroner er for oss et interessant, men et ubes
vet altså ikke om investeringstaket kunne vært satt høyere eller om nytten, 
ulemper her er satt til maksimalt.  

Under saksprosessen ble det hentet inn flere anbudstilbud. Det laveste lå på 1,5 millioner 
på i overkant av 5 millioner kroner.  Det er opp til veglaget å avgjøre 

hvilket anbud de ønsker å godta. Veglaget valgte å gi jobben til entreprenøren med d
laveste anbudet, på 1,5 millioner kroner. Denne entreprenøren fikk de etter en stund ikke 

og entreprenøren ble senere erklært konkurs. Saken var på dette tidspunktet avsluttet, 
od igjen uten en entreprenør til å gjøre jobben. 

Dagens tilstand på Fjellsende 
I Fjellsendesaken står partene igjen med et anbud som ligger over investeringstaket satt av 
jordskifteretten. For at vegen da skal kunne bygges kreves det at noen parter tar frivillig 
risiko ved å betale utover den nytten jordskifteretten har lagt til grunn at de har av tiltaket. 
Dette forutsetter at partene har større nytte av tiltaket enn det retten la til grunn, og at 
partene har økonomisk evne til å dekke merkostnadene, dvs. å betale merkostnadene med 

Situasjonen nå er altså at en entreprenør har gitt at anbud som ligger 500 000 kroner over 
gstaket. Dette betyr at partene må betale 500 000 kroner frivillig, fordelt etter sin 
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Vi oppfattet at det var gjennomgående at de partene som var dratt med i saken på grunn av 
oen spesiell nytte av veien og dermed ikke 

for å dekke kostnader over et investeringstak slik at veien kunne bygges. 

Vår problemstilling bygger derfor på en teori om at et felles tiltak vanskelig lar seg 
gjennomføre når parter som mener de selv ikke har nytte av tiltaket, frivillig må bidra med 

er penger enn de er tvunget til å gå inn med. I tillegg har vi en forestilling om at et 
investeringstak også vil kunne bringe med seg positive aspekter til en skifteplan. Vi har også 

millioner kroner. Dette 
ble fordelt på partene, og den totale summen som hver part ble tildelt er de pliktig til å 

”for å sikre at jordskifteretten ikkje pålegg 

den enkelte eigedom større kostnad enn nytte, vert det fastsett en øvre grense for kor stort 

Beløp utover dette må være 

Jordskifterettens investeringstak er satt for å beskytte eiendommene mot å lide tap, jf. § 3a. 
Her er altså eiendommene garantert en større nytte enn kostnad og ulemper. Hvor mye 

ubesvart spørsmål. Vi 
satt høyere eller om nytten, kostnader og 

Under saksprosessen ble det hentet inn flere anbudstilbud. Det laveste lå på 1,5 millioner 
på i overkant av 5 millioner kroner.  Det er opp til veglaget å avgjøre 

hvilket anbud de ønsker å godta. Veglaget valgte å gi jobben til entreprenøren med det 
kroner. Denne entreprenøren fikk de etter en stund ikke 

og entreprenøren ble senere erklært konkurs. Saken var på dette tidspunktet avsluttet, 

vesteringstaket satt av 
jordskifteretten. For at vegen da skal kunne bygges kreves det at noen parter tar frivillig 
risiko ved å betale utover den nytten jordskifteretten har lagt til grunn at de har av tiltaket. 

te av tiltaket enn det retten la til grunn, og at 
partene har økonomisk evne til å dekke merkostnadene, dvs. å betale merkostnadene med 

Situasjonen nå er altså at en entreprenør har gitt at anbud som ligger 500 000 kroner over 
gstaket. Dette betyr at partene må betale 500 000 kroner frivillig, fordelt etter sin 
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4.1.2 Partene om dekning av merkostnader
Partene vi intervjuet ble spurt om de var villige til å bidra med å dekke merkostnadene
var de i utgangspunktet ikke. Én av partene sa han dog var villig til å bidra, men ikke før de 
andre betalte, eller ytret at de var villige til dette. 
 
Rekvirentene, som helt klart har størst nytte av vegen, var heller ikke villig til å betale noe 
utover sin andel.  
 

4.1.3 Jordskifteretten om dekning av merkostnader
Investering i en skogs- og atkoms
en trygg økonomisk investering, da 
Risikoen i frivillig risiko knytter seg etter vårt skjønn til risiko ved at den går utover 
eiendommens objektive nytte. Dette er en risiko fordi partene ikke lenger er sikret at nytten 
er større enn kostnadene og ulempene, etter § 3 bokstav a.
 
Jordskifteretten har i Fjellsendesaken ikke 
skal dekkes. Med å ”ta stilling til” dette, menes at retten ikke har nevnt noe om dette under 
prosessen. At retten ikke har bestemt andelsfordeling for disse kostnadene, eller p
partene bestemte løsninger for hvordan dette skal finansieres, er selvsagt, da disse 
kostnadene overskrider nytten. Når kostnadene overskrider nytten er ikke lenger § 3 bokstav 
a oppfylt, og saken kunne ikke vært fremmet. 
har tatt stilling til dette i Fjellsendesaken
uttalt seg om dekning av merkostnader. 
 
De 700 000 kronene som merkostnadene utgjør oktober 2012
frivillig tar risikoen, sett bort fra at partene får økonomisk støtte fra kommune, eller får 
økonomisk støtte andre steder. 
 

4.2 Er det hjemmel for ”frivillig risiko”?

4.2.1 Dekning av merkostnader 
Bakgrunnen for denne delen av rapporten er å belyse ulike momenter rundt gjennomføring 
av et felles tiltak, hvor det er fare for at kostandene vil overskride den kostnadsvurderingen 
som er gjort av retten. Dekning av merkostnader som skjer friv
som frivillig risiko.  
 
Vi har sett på hvordan jordskifteretten i 
merkostnader og håndtering av frivillig risiko. Videre skal vi se vi redegjøre for hvordan 
jordskifteretten i andre saker h
løsninger de har nevnt for å få dekket disse kostnadene. 
 

4.2.2 Merkostnader i Litjbjørgasaken
Litjbjørgasaken er beskrevet i kapittel 3.
 
I denne saken tok jordskifteretten
bli reelt. Retten la til og med fram et forslag til løsning. Løsningene ble kalt frivillig risiko 

 

Partene om dekning av merkostnader 
purt om de var villige til å bidra med å dekke merkostnadene

var de i utgangspunktet ikke. Én av partene sa han dog var villig til å bidra, men ikke før de 
andre betalte, eller ytret at de var villige til dette.  

Rekvirentene, som helt klart har størst nytte av vegen, var heller ikke villig til å betale noe 

Jordskifteretten om dekning av merkostnader 
komstveg som er bygget etter ordentlig standard er å anse som 

en trygg økonomisk investering, da denne ikke vil falle i verdi, hvis den blir vedlikeholdt. 
koen i frivillig risiko knytter seg etter vårt skjønn til risiko ved at den går utover 

eiendommens objektive nytte. Dette er en risiko fordi partene ikke lenger er sikret at nytten 
er større enn kostnadene og ulempene, etter § 3 bokstav a. 

n har i Fjellsendesaken ikke tatt stilling til hvordan eventuelle merkostnader
Med å ”ta stilling til” dette, menes at retten ikke har nevnt noe om dette under 

prosessen. At retten ikke har bestemt andelsfordeling for disse kostnadene, eller p
partene bestemte løsninger for hvordan dette skal finansieres, er selvsagt, da disse 
kostnadene overskrider nytten. Når kostnadene overskrider nytten er ikke lenger § 3 bokstav 
a oppfylt, og saken kunne ikke vært fremmet.  Vi har allikevel nevnt at jordskifteretten ikke 

i Fjellsendesaken, da vi i andre saker har sett at jordskifteretten har 
uttalt seg om dekning av merkostnader.  

som merkostnadene utgjør oktober 2012 må dekkes ved at partene 
r risikoen, sett bort fra at partene får økonomisk støtte fra kommune, eller får 

økonomisk støtte andre steder.  

Er det hjemmel for ”frivillig risiko”? 

Dekning av merkostnader – ”frivillig risiko” 
Bakgrunnen for denne delen av rapporten er å belyse ulike momenter rundt gjennomføring 
av et felles tiltak, hvor det er fare for at kostandene vil overskride den kostnadsvurderingen 

Dekning av merkostnader som skjer frivillig fra partene er

Vi har sett på hvordan jordskifteretten i Fjellsendesaken har tatt stilling til 
merkostnader og håndtering av frivillig risiko. Videre skal vi se vi redegjøre for hvordan 
jordskifteretten i andre saker har tatt hensyn til merkostnader ved felles tiltak, og på h

for å få dekket disse kostnadene.  

bjørgasaken 
Litjbjørgasaken er beskrevet i kapittel 3. 

tok jordskifteretten, under saksprosessen, høyde for at ekstrakostnader kunne 
fram et forslag til løsning. Løsningene ble kalt frivillig risiko 
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purt om de var villige til å bidra med å dekke merkostnadene. Det 
var de i utgangspunktet ikke. Én av partene sa han dog var villig til å bidra, men ikke før de 

Rekvirentene, som helt klart har størst nytte av vegen, var heller ikke villig til å betale noe 

veg som er bygget etter ordentlig standard er å anse som 
verdi, hvis den blir vedlikeholdt. 

koen i frivillig risiko knytter seg etter vårt skjønn til risiko ved at den går utover 
eiendommens objektive nytte. Dette er en risiko fordi partene ikke lenger er sikret at nytten 

tatt stilling til hvordan eventuelle merkostnader 
Med å ”ta stilling til” dette, menes at retten ikke har nevnt noe om dette under 

prosessen. At retten ikke har bestemt andelsfordeling for disse kostnadene, eller pålagt 
partene bestemte løsninger for hvordan dette skal finansieres, er selvsagt, da disse 
kostnadene overskrider nytten. Når kostnadene overskrider nytten er ikke lenger § 3 bokstav 

ordskifteretten ikke 
har sett at jordskifteretten har 

må dekkes ved at partene 
r risikoen, sett bort fra at partene får økonomisk støtte fra kommune, eller får 

Bakgrunnen for denne delen av rapporten er å belyse ulike momenter rundt gjennomføring 
av et felles tiltak, hvor det er fare for at kostandene vil overskride den kostnadsvurderingen 

rtene er definert 

 dekning av 
merkostnader og håndtering av frivillig risiko. Videre skal vi se vi redegjøre for hvordan 

ar tatt hensyn til merkostnader ved felles tiltak, og på hvilke 

høyde for at ekstrakostnader kunne 
fram et forslag til løsning. Løsningene ble kalt frivillig risiko 
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(Gruppeoppgave EIE304,2011).
risikoen for å dekke disse investeringskostnadene. Begrepet er hentet fra denne saken. Vi 
har ikke sett dette begrepet tidligere
 
Det var her ment at et mindretall av partene
risikoen for merkostnadene, alene. Denne erklæringen skulle tinglyses. 
 
Jordskifteretten vurderte to alternative løsninger for dekning av merkostnader:
 
1) Et generelt solidarisk ansvar mellom alle partene. Dvs. at de partene som satt med likvide 
midler ved slutten av byggeperioden skulle stå ansvarlig ovenfor de partene som ikke klarte 
å betale sin andel. I etterkant skulle disse partene kreve refusjon fra de partene som hadde 
tinglyst erklæring om dette. 
 
2) Opprette en avtale mellom veglaget, entreprenør o
merkostnader ved tiltaket. Avtalen skulle gå ut på at anleggskostnadene skulle dekkes etter 
andelene fordelt mellom partene, og at de partene som ønsket veien skulle dekke 
merkostnadene. På denne måten ville de andre part
unngå et internt etteroppgjør i veglaget. 
 
Litbjørgasaken ble anket, og Sør 
slik måte å finansiere et felles tiltak på er ifølge jordskifteoverretten spesiel
var ikke kjent med at en slik fremgangsmåte fra før. Jordskifteretten hadde her lagt til grunn 
en analog tolkning av jskl. § 34b. Jordskifteoverretten fant derimot at den konstruksjonen 
som retten hadde til grunn var en helt annen, 
andel i kostnadene. I tillegg måtte en gruppe andelshavere påta seg ansvaret for 
overskridelser og ekstrakostnader. 

 
Jordskifteoverretten fant ikke at det var hjemmel for å lage en slik løsning for å dekke 
merkostnader og overskridelser.
ikke lenger er gjeldende for kostnadene som overskrider nytten.
 
Jordskifteoverrettens argumenter mot at disse løsningene ikke kunne la seg gjennomføre var 
at når kostnadene med tiltaket overskrider den samlede nytten av tiltaket, har ikke 
jordskifteretten lenger formell kompetanse til å gjennomføre tiltaket. Med andre ord går 
jordskifteretten utover sin kompetanse ved å lage løsninger for å dekke kostnader som ikke 
dekkes av den objektive nytten for eiendo
er sannsynlig at kostnadene overskrider den samlede nytten, har ikke jordskifteretten en 
gang hjemmel til å behandle saken. 
 
Det er i dette tilfellet klart at retten ikke 
av merkostnader. Vi har imidlertid tatt med dette i vår rapport fordi vi finner det interessant 
at retten har tatt hensyn til faren for at merkostnader og kostnadsoverskridelser kan 
forekomme.  
 
Overretten i Litjbjørgasaken kom fram til at risiko for overskridelser og uforutsette hendelser 
ikke kan veltes på den som frivillig tar på seg dette ansvaret. Deres begrunnelse var at disse 

 

(Gruppeoppgave EIE304,2011). Begrepet frivillig risiko innebærer at partene frivillig tar 
nvesteringskostnadene. Begrepet er hentet fra denne saken. Vi 

har ikke sett dette begrepet tidligere, men har valgt å benytte dette begrepet i vår rapport

Det var her ment at et mindretall av partene, de partene som ønsket vegen,
n for merkostnadene, alene. Denne erklæringen skulle tinglyses.  

Jordskifteretten vurderte to alternative løsninger for dekning av merkostnader:

1) Et generelt solidarisk ansvar mellom alle partene. Dvs. at de partene som satt med likvide 
slutten av byggeperioden skulle stå ansvarlig ovenfor de partene som ikke klarte 

å betale sin andel. I etterkant skulle disse partene kreve refusjon fra de partene som hadde 

2) Opprette en avtale mellom veglaget, entreprenør og de som frivillig ville ta på seg 
merkostnader ved tiltaket. Avtalen skulle gå ut på at anleggskostnadene skulle dekkes etter 
andelene fordelt mellom partene, og at de partene som ønsket veien skulle dekke 
merkostnadene. På denne måten ville de andre partene slippe å forskuttere kostnadene og 
unngå et internt etteroppgjør i veglaget.  

Litbjørgasaken ble anket, og Sør – Trøndelag jordskifteoverrett har uttalt seg om dette. 
måte å finansiere et felles tiltak på er ifølge jordskifteoverretten spesiel

var ikke kjent med at en slik fremgangsmåte fra før. Jordskifteretten hadde her lagt til grunn 
en analog tolkning av jskl. § 34b. Jordskifteoverretten fant derimot at den konstruksjonen 
som retten hadde til grunn var en helt annen, da alle partene i utgangspunktet
andel i kostnadene. I tillegg måtte en gruppe andelshavere påta seg ansvaret for 
overskridelser og ekstrakostnader.  

Jordskifteoverretten fant ikke at det var hjemmel for å lage en slik løsning for å dekke 
ader og overskridelser. Dette gikk klart fram av at ikketapsgarantien i § 3 bokstav a 

ikke lenger er gjeldende for kostnadene som overskrider nytten. 

Jordskifteoverrettens argumenter mot at disse løsningene ikke kunne la seg gjennomføre var 
ene med tiltaket overskrider den samlede nytten av tiltaket, har ikke 

jordskifteretten lenger formell kompetanse til å gjennomføre tiltaket. Med andre ord går 
jordskifteretten utover sin kompetanse ved å lage løsninger for å dekke kostnader som ikke 

av den objektive nytten for eiendommen. Overretten legger også vekt på
er sannsynlig at kostnadene overskrider den samlede nytten, har ikke jordskifteretten en 
gang hjemmel til å behandle saken.  

Det er i dette tilfellet klart at retten ikke har hjemmel for å foreslå slike løsninger for dekning 
av merkostnader. Vi har imidlertid tatt med dette i vår rapport fordi vi finner det interessant 
at retten har tatt hensyn til faren for at merkostnader og kostnadsoverskridelser kan 

kom fram til at risiko for overskridelser og uforutsette hendelser 
ikke kan veltes på den som frivillig tar på seg dette ansvaret. Deres begrunnelse var at disse 
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Begrepet frivillig risiko innebærer at partene frivillig tar 
nvesteringskostnadene. Begrepet er hentet fra denne saken. Vi 

, men har valgt å benytte dette begrepet i vår rapport. 

, de partene som ønsket vegen, skulle ta på seg 

Jordskifteretten vurderte to alternative løsninger for dekning av merkostnader: 

1) Et generelt solidarisk ansvar mellom alle partene. Dvs. at de partene som satt med likvide 
slutten av byggeperioden skulle stå ansvarlig ovenfor de partene som ikke klarte 

å betale sin andel. I etterkant skulle disse partene kreve refusjon fra de partene som hadde 

g de som frivillig ville ta på seg 
merkostnader ved tiltaket. Avtalen skulle gå ut på at anleggskostnadene skulle dekkes etter 
andelene fordelt mellom partene, og at de partene som ønsket veien skulle dekke 

ene slippe å forskuttere kostnadene og 

Trøndelag jordskifteoverrett har uttalt seg om dette. En 
måte å finansiere et felles tiltak på er ifølge jordskifteoverretten spesiell, og overretten 

var ikke kjent med at en slik fremgangsmåte fra før. Jordskifteretten hadde her lagt til grunn 
en analog tolkning av jskl. § 34b. Jordskifteoverretten fant derimot at den konstruksjonen 

partene i utgangspunktet får en pliktig 
andel i kostnadene. I tillegg måtte en gruppe andelshavere påta seg ansvaret for 

Jordskifteoverretten fant ikke at det var hjemmel for å lage en slik løsning for å dekke 
Dette gikk klart fram av at ikketapsgarantien i § 3 bokstav a 

Jordskifteoverrettens argumenter mot at disse løsningene ikke kunne la seg gjennomføre var 
ene med tiltaket overskrider den samlede nytten av tiltaket, har ikke 

jordskifteretten lenger formell kompetanse til å gjennomføre tiltaket. Med andre ord går 
jordskifteretten utover sin kompetanse ved å lage løsninger for å dekke kostnader som ikke 

mmen. Overretten legger også vekt på at hvis det 
er sannsynlig at kostnadene overskrider den samlede nytten, har ikke jordskifteretten en 

har hjemmel for å foreslå slike løsninger for dekning 
av merkostnader. Vi har imidlertid tatt med dette i vår rapport fordi vi finner det interessant 
at retten har tatt hensyn til faren for at merkostnader og kostnadsoverskridelser kan 

kom fram til at risiko for overskridelser og uforutsette hendelser 
ikke kan veltes på den som frivillig tar på seg dette ansvaret. Deres begrunnelse var at disse 
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kostnadene er en del av kostnadene ved tiltaket, og at ekstr
prosjekt som man må ta høyde for ved planlegging 
under ”kostnadsvurderingen” senere i rapporten.
 
 

4.2.3Merkostnader i Dragset
Under jordskiftesaken ble rettens formann (jordskiftedomm
kunne fortsette som en jordskiftesak
undersøkelser som skulle gjøres i forkant av bygging av vegen. 
 
Saken ble allikevel ikke stoppet og det ble kun tatt høyde for at tiltaket kunne 
dyrere enn hva anbudet tilsa. 
økonomisk forpliktelse på veganlegget, og en økonomisk risiko for at kalkulerte kostnader i 

realiteten blir høyere”. Tiltaket skulle etter hva v
økonomisk forpliktet, selv om kostnadene ville bli høyere
 
Dommeren i overretten uttalt
gjennom saken, slik at § 3 a ikke står i fare for ikke å bli oppfylt. 
 
Løsningen i denne saken ble en voldgiftsdom etter vegen var ferdig bygget.
 
Det vi kan lese ut av oppgaven om 
en nytte i kroner, men jordskifteretten og overretten var i denne saken enig om at nytten 
var så stor for alle eiendommene at retten og overretten 
vite hva kostnadene faktisk vil bli, men fortsatte å legge anbudet på 930
Det må sies å ha vært stor sannsynlighet for at dette anbudet ville overstiges når det kom 
uforutsette hendelser inn, som arkeologiske undersøkelser.
 
Det går klart frem av jordskifteloven at
da ikke hjemmel til å løse denne saken da
 

4.2.4 Kostnadsvurderingen
Vi fant det interessant å se at jordskifteoverretten sa at uforutsette 
merkostnader må tas høyde for ved prosjektering og planlegging
 
Jordskifteretten har begrenset adgang med tanke på veglagets avgjørelser. Det er
som er øverste organ og da de som bestemmer hvilket anbud de
finner interessant er at vi ikke har funnet informasjon om at det er tatt høyde for uforutsette 
kostnader og merkostnader ved vurdering av anleggskostnadene
 
Ved å sammenligne Litjbjørgasaken og Dragset
spørsmålene som ble behandlet, men at de fikk forskjellig type behan
valgte å løse spørsmålene om påløpende merkostnader på ulikt vis.
begge avvist av overretten, da jordskifteretten ikke har hjemmel til 
overskrider nytten, i henhold til det materielle vilkåret i jskl. § 3a. 
 

 

kostnadene er en del av kostnadene ved tiltaket, og at ekstrakostnader er en del av 
prosjekt som man må ta høyde for ved planlegging og prosjektering. Dette 

vurderingen” senere i rapporten. 

Merkostnader i Dragset-Sugustadsaken 
Under jordskiftesaken ble rettens formann (jordskiftedommeren) usikker på om saken 
kunne fortsette som en jordskiftesak, da de ikke hadde oversikt over kostnadene med 
undersøkelser som skulle gjøres i forkant av bygging av vegen.  

Saken ble allikevel ikke stoppet og det ble kun tatt høyde for at tiltaket kunne 
 Risikoen blir omtalt i rettsboken hvor det står at ”

økonomisk forpliktelse på veganlegget, og en økonomisk risiko for at kalkulerte kostnader i 

Tiltaket skulle etter hva vi forstår altså gjennomføres og partene var 
økonomisk forpliktet, selv om kostnadene ville bli høyere enn det som var beregnet

uttalte at retten lærte av denne saken at overslaget må oppdateres 
gjennom saken, slik at § 3 a ikke står i fare for ikke å bli oppfylt.  

Løsningen i denne saken ble en voldgiftsdom etter vegen var ferdig bygget.

Det vi kan lese ut av oppgaven om Dragset-Sugustadsaken er at det er vanskelig å fastsette 
en nytte i kroner, men jordskifteretten og overretten var i denne saken enig om at nytten 

ene at retten og overretten valgte å gjennomføre saken uten å 
e faktisk vil bli, men fortsatte å legge anbudet på 930 000 kroner til grunn. 

Det må sies å ha vært stor sannsynlighet for at dette anbudet ville overstiges når det kom 
hendelser inn, som arkeologiske undersøkelser.  

skifteloven at kostnadene ikke skal overstige nytten
el til å løse denne saken da de ikke var sikre på at jskl. § 3 a 

Kostnadsvurderingen 
interessant å se at jordskifteoverretten sa at uforutsette kostnader og fare for 

merkostnader må tas høyde for ved prosjektering og planlegging. 

Jordskifteretten har begrenset adgang med tanke på veglagets avgjørelser. Det er
de som bestemmer hvilket anbud de skal velge

finner interessant er at vi ikke har funnet informasjon om at det er tatt høyde for uforutsette 
ved vurdering av anleggskostnadene.  

Ved å sammenligne Litjbjørgasaken og Dragset-Sugustad så vi at det var primært de sa
spørsmålene som ble behandlet, men at de fikk forskjellig type behandling. Jordskifteretten 

løse spørsmålene om påløpende merkostnader på ulikt vis. Disse løsningene ble dog 
begge avvist av overretten, da jordskifteretten ikke har hjemmel til å fordele kostnader som 
overskrider nytten, i henhold til det materielle vilkåret i jskl. § 3a.  
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r en del av et 
Dette har vi drøftet mer 

eren) usikker på om saken 
da de ikke hadde oversikt over kostnadene med 

Saken ble allikevel ikke stoppet og det ble kun tatt høyde for at tiltaket kunne komme til å bli 
Risikoen blir omtalt i rettsboken hvor det står at ”det ligger en 

økonomisk forpliktelse på veganlegget, og en økonomisk risiko for at kalkulerte kostnader i 

omføres og partene var 
enn det som var beregnet. 

at retten lærte av denne saken at overslaget må oppdateres 

Løsningen i denne saken ble en voldgiftsdom etter vegen var ferdig bygget. 

Sugustadsaken er at det er vanskelig å fastsette 
en nytte i kroner, men jordskifteretten og overretten var i denne saken enig om at nytten 

å gjennomføre saken uten å 
000 kroner til grunn. 

Det må sies å ha vært stor sannsynlighet for at dette anbudet ville overstiges når det kom 

kostnadene ikke skal overstige nytten. Retten hadde 
 var oppfylt. 

kostnader og fare for 

Jordskifteretten har begrenset adgang med tanke på veglagets avgjørelser. Det er veglaget 
skal velge. Det vi imidlertid 

finner interessant er at vi ikke har funnet informasjon om at det er tatt høyde for uforutsette 

Sugustad så vi at det var primært de samme 
dling. Jordskifteretten 

Disse løsningene ble dog 
å fordele kostnader som 
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I Fjellsendesaken oppnevnte jordskifteretten
adkomstvei vil koste. Dette ble lagt til grunn for innhenting av a
velges er opp til veglaget. Kostnadene var regnet omtrentlig med ca. 1000 kroner per meter 
veg som bygges. 
 
I intervju med sakkyndig fikk vi opplyst at kostnadsvurderingen ble gjort ved starten av 
finanskrisen, og at det var antatt 
dette. Dette ble ikke tilfellet, og anbudene ble høyere enn antatt. 
 
I Litbjørgasaken har, i likhet med i Fjellsendesaken,
kostnadsvurderingen, og lagt grunnlag for anbudsi
en vurdering av troverdigheten til entreprenøren som hadde levert det valgte anbudet. 
Dette var særlig for å se om det var fare for ekstrakostnader og kostnadsoverskridelser. Altså 
gjorde jordskifteretten i denne s
kostnadsoverskridelser.  
 
I Fjellsendesaken foretok ikke retten noen vurdering av troverdigheten til entrepenørene det 
ble innhentet tilbud fra. I rettsboken står det at  jordskifteretten
mulig over forventede kostnader. Videre står det: ”
oversikt over om entrepenørane får til å byggje vegen til oppgitt pris”

som en oppfordring fra retten til 
entrepenørene. Vi mener likevel at jordskifteretten bør ha et ansvar for
innhentede anbud er reelle i den forstand at de skal være gjennomførbare i praksis. Hva det 
er teoretisk mulig å bygge vegen for er uten b
gjennomføre i praksis. Å fastsette investeringskostnader ut fra en rent teoretisk 
kostnadsvurdering er derfor svært uheldig. Konekvensen av dette kan fort bli at tiltaket ikke 
lar seg gjennomføre. Det er også kriti
i Litjbjørgasaken,  at det ikke ble satt av en post til uforutsette utgifter under 
kostnadsfordelingen for investering
sakkyndiges kostnadsberegnin
ikke høyde for uforutsette kostnader. 
 

4.2.5 Frivillig risiko – egen nyttevurdering
Vi har sett på nyttens flere dimensjoner, og hvordan rettens objektive nyttevurdering kan 
skille seg fra partenes nyttevurdering. Dette er tatt med for å vise at rettens nyttevurdering 
er underlagt krav om strengt skjønn, mens partenes individuelle nytte ofte kan skille seg i 
stor grad fra den objektive nyttevurderingen.
usikkerheten rundt merkostnader fordi hvis nytten hadde vært større kunne taket vært satt 
høyere, og kostnadene hadde blitt dekket. 
 
Partene i Fjellsendesaken bidrar til 
millioner er nytten større enn ko
skiftefeltet. Vilkåret i § 3 bokstav a er da
 
Austenå og Øvstedal (2000)  skriver 
nytten som blir fremhevet og som lettest kan settes opp mot kostnadene

 

I Fjellsendesaken oppnevnte jordskifteretten sakkyndig for å regne ut hvor mye en skogs
adkomstvei vil koste. Dette ble lagt til grunn for innhenting av anbud. Hvilket anbud som 

Kostnadene var regnet omtrentlig med ca. 1000 kroner per meter 

I intervju med sakkyndig fikk vi opplyst at kostnadsvurderingen ble gjort ved starten av 
var antatt at kostandene for  bygging av veg ville synke som følge av 

Dette ble ikke tilfellet, og anbudene ble høyere enn antatt.  

I Litbjørgasaken har, i likhet med i Fjellsendesaken, har sakkyndige foretatt 
kostnadsvurderingen, og lagt grunnlag for anbudsinnhentingen. Her gjorde imidlertid retten 
en vurdering av troverdigheten til entreprenøren som hadde levert det valgte anbudet. 
Dette var særlig for å se om det var fare for ekstrakostnader og kostnadsoverskridelser. Altså 

i denne saken nok et tiltak for å redusere faren for 

I Fjellsendesaken foretok ikke retten noen vurdering av troverdigheten til entrepenørene det 
ble innhentet tilbud fra. I rettsboken står det at  jordskifteretten har så god oversikt som 
mulig over forventede kostnader. Videre står det: ”Jordskifteretten har imidlertid ikkje 

oversikt over om entrepenørane får til å byggje vegen til oppgitt pris” Dette kan man vel se 
som en oppfordring fra retten til at veglaget selv bør undersøke troverdigheten til 

ene. Vi mener likevel at jordskifteretten bør ha et ansvar for å påse at 
innhentede anbud er reelle i den forstand at de skal være gjennomførbare i praksis. Hva det 
er teoretisk mulig å bygge vegen for er uten betydning om det viser seg å være umulig å 
gjennomføre i praksis. Å fastsette investeringskostnader ut fra en rent teoretisk 
kostnadsvurdering er derfor svært uheldig. Konekvensen av dette kan fort bli at tiltaket ikke 
lar seg gjennomføre. Det er også kritikkverdig, med tanke på jordskifteoverrettens uttalelser 
i Litjbjørgasaken,  at det ikke ble satt av en post til uforutsette utgifter under 
kostnadsfordelingen for investeringskostnadene. Kostnadsberegningene ble foretatt utifra 
sakkyndiges kostnadsberegninger alene og disse beregningene tok, etter våre funn,
ikke høyde for uforutsette kostnader.  

egen nyttevurdering 
Vi har sett på nyttens flere dimensjoner, og hvordan rettens objektive nyttevurdering kan 

nes nyttevurdering. Dette er tatt med for å vise at rettens nyttevurdering 
er underlagt krav om strengt skjønn, mens partenes individuelle nytte ofte kan skille seg i 
stor grad fra den objektive nyttevurderingen. Dette kan ha mye å si for å redusere 

rheten rundt merkostnader fordi hvis nytten hadde vært større kunne taket vært satt 
høyere, og kostnadene hadde blitt dekket.  

Partene i Fjellsendesaken bidrar til å dekke 1,6 millioner kroner. Hvis vegen koster under 1,6 
er nytten større enn kostnadene og ulempene for hver av eiendommene i 

i § 3 bokstav a er da oppfylt. 

skriver at det særlig er den økonomiske dimensjonen ved 
nytten som blir fremhevet og som lettest kan settes opp mot kostnadene. Videre skriver de 
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sakkyndig for å regne ut hvor mye en skogs- og 
nbud. Hvilket anbud som 

Kostnadene var regnet omtrentlig med ca. 1000 kroner per meter 

I intervju med sakkyndig fikk vi opplyst at kostnadsvurderingen ble gjort ved starten av 
ville synke som følge av 

sakkyndige foretatt 
nnhentingen. Her gjorde imidlertid retten 

en vurdering av troverdigheten til entreprenøren som hadde levert det valgte anbudet. 
Dette var særlig for å se om det var fare for ekstrakostnader og kostnadsoverskridelser. Altså 

nok et tiltak for å redusere faren for 

I Fjellsendesaken foretok ikke retten noen vurdering av troverdigheten til entrepenørene det 
har så god oversikt som 

Jordskifteretten har imidlertid ikkje 

Dette kan man vel se 
troverdigheten til 

å påse at 
innhentede anbud er reelle i den forstand at de skal være gjennomførbare i praksis. Hva det 

etydning om det viser seg å være umulig å 
gjennomføre i praksis. Å fastsette investeringskostnader ut fra en rent teoretisk 
kostnadsvurdering er derfor svært uheldig. Konekvensen av dette kan fort bli at tiltaket ikke 

kkverdig, med tanke på jordskifteoverrettens uttalelser 
i Litjbjørgasaken,  at det ikke ble satt av en post til uforutsette utgifter under 

ble foretatt utifra 
, etter våre funn, heller 

Vi har sett på nyttens flere dimensjoner, og hvordan rettens objektive nyttevurdering kan 
nes nyttevurdering. Dette er tatt med for å vise at rettens nyttevurdering 

er underlagt krav om strengt skjønn, mens partenes individuelle nytte ofte kan skille seg i 
Dette kan ha mye å si for å redusere 

rheten rundt merkostnader fordi hvis nytten hadde vært større kunne taket vært satt 

å dekke 1,6 millioner kroner. Hvis vegen koster under 1,6 
stnadene og ulempene for hver av eiendommene i 

at det særlig er den økonomiske dimensjonen ved 
. Videre skriver de 
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at nytte og ulemper også må vurderes på andre måter, og at det er den samlede avveiningen 
som avgjør om retten finner at jordskifte er tjenlig. 
 
Rettens nyttevurdering er objektiv. Det er eiendommens nytte som skal legges til grunn, og 
ikke nytten for subjektene som eier, eller har rettigheter i eiendommen. Tradisjonelt har 
dette vært enkelt, da de fleste eiendommene har vært gårdsbruk som drives s
med beite, dyrka mark og skog. I dag er utnyttelsen av eiendommene i mye større grad 
heterogen. Dette gir at nyttebegrepet får en videre betydning enn tidligere. 
 
Samtidig som at nyttebegrepet har fått en videre betydning enn tidligere, 
strengt skjønn fra jordskifteretten, og det er effekter av jordskifte som ikke kan tillegges vekt 
ved vurderingen ikketapsgarantien er oppfylt. 
av merkostnader som går på frivillig risiko tas hensyn til
 
Per Kåre sky har i ”Perspektiver på jordskifte

jordskifte. Eksempler på disse effektene er juridiske
og arronderingsmessige effekter. Dette er
uten videre kan tillegges like stor vekt i nyttevurderingen med tanke på ikketapsgarantien.  
Disse effektene kan imidlertid ha stor nytte for partene i saken. Altså er deres individuelle 
nytte større enn eiendommens objektive nytte. 
 
Vi har i dette avsnittet tatt med ulike syn på vurderingen av nytten fordi dette er med på 
avgjøre hvor høyt et investeringstak kan settes. Hvis for eksempel nytten kunne vært 
beregnet med større hensyn til partenes subjektive
høyere og fellestiltaket kunne lettere latt seg gjennomføre. Det er imidlertid stor tvil om 
dette ville vært tilfelle i Fjellsendesaken, da partene subjektivt mente de ikke hadde stor 
nytte av vegen.  
 

4.3 Er bruk av investeringstak hensiktsmessig?

4.3.1 Fordeler og ulemper med
Et jordskifte kan ikke bli gjennom
mindre enn kostnadene for hver enkelt eiendom. Det skal være en gjennomgang av 
kostnadspørsmålet før saken fremmes, og før saken avsluttes. 
 
Nytten skal altså være høyere, eller lik, gjennom hele sakens gang. Når eiendommer 
pålegges å være med i jordskifte etter § 2e, og det skal gjøres en investering, kan ikke 
kostnadene av tiltaket være større enn hva jordskifteretten har regnet ut at vil bli den 
økonomiske og ikke-økonomiske nytten. 
 
Eiendommene blir selv risikobærer for at etableringen av tiltaket blir innenfor den 
kostnadsrammen som er satt.
 
Det er både fordeler og ulemp
Ved å sette et investeringstak 
tiltaket blir dyrere enn antatt og dyrere enn deres utregnede nytte, vil eiendommene ikke bli 
bundet utover den summen som er vedtatt.

 

at nytte og ulemper også må vurderes på andre måter, og at det er den samlede avveiningen 
som avgjør om retten finner at jordskifte er tjenlig.  

Rettens nyttevurdering er objektiv. Det er eiendommens nytte som skal legges til grunn, og 
ikke nytten for subjektene som eier, eller har rettigheter i eiendommen. Tradisjonelt har 
dette vært enkelt, da de fleste eiendommene har vært gårdsbruk som drives s
med beite, dyrka mark og skog. I dag er utnyttelsen av eiendommene i mye større grad 
heterogen. Dette gir at nyttebegrepet får en videre betydning enn tidligere. 

som at nyttebegrepet har fått en videre betydning enn tidligere, 
strengt skjønn fra jordskifteretten, og det er effekter av jordskifte som ikke kan tillegges vekt 
ved vurderingen ikketapsgarantien er oppfylt. Som nevnt over kan for eksempel ikke dekning 
av merkostnader som går på frivillig risiko tas hensyn til fra jordskifteretten side.

Perspektiver på jordskifte” (Ravna, 2009) beskrevet ulike effekter av 
jordskifte. Eksempler på disse effektene er juridiske-, sosiale-, miljømessige
og arronderingsmessige effekter. Dette er effekter som er viktige for partene, men som ikke 
uten videre kan tillegges like stor vekt i nyttevurderingen med tanke på ikketapsgarantien.  
Disse effektene kan imidlertid ha stor nytte for partene i saken. Altså er deres individuelle 

iendommens objektive nytte.  

Vi har i dette avsnittet tatt med ulike syn på vurderingen av nytten fordi dette er med på 
avgjøre hvor høyt et investeringstak kan settes. Hvis for eksempel nytten kunne vært 
beregnet med større hensyn til partenes subjektive nytten, kunne eventuelt et tak vært satt 
høyere og fellestiltaket kunne lettere latt seg gjennomføre. Det er imidlertid stor tvil om 
dette ville vært tilfelle i Fjellsendesaken, da partene subjektivt mente de ikke hadde stor 

av investeringstak hensiktsmessig? 

Fordeler og ulemper med ”investeringstak” 
Et jordskifte kan ikke bli gjennomført dersom ikke jskl. § 3a er oppfylt, nytten må ikke være 
mindre enn kostnadene for hver enkelt eiendom. Det skal være en gjennomgang av 
kostnadspørsmålet før saken fremmes, og før saken avsluttes.  

Nytten skal altså være høyere, eller lik, gjennom hele sakens gang. Når eiendommer 
pålegges å være med i jordskifte etter § 2e, og det skal gjøres en investering, kan ikke 

iltaket være større enn hva jordskifteretten har regnet ut at vil bli den 
økonomiske nytten.  

Eiendommene blir selv risikobærer for at etableringen av tiltaket blir innenfor den 
kostnadsrammen som er satt. 

Det er både fordeler og ulemper for de involverte i saken når det er satt et investeringstak. 
 vil eiendommenes risiko reduseres på den måten at dersom 

tiltaket blir dyrere enn antatt og dyrere enn deres utregnede nytte, vil eiendommene ikke bli 
over den summen som er vedtatt. 
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at nytte og ulemper også må vurderes på andre måter, og at det er den samlede avveiningen 

Rettens nyttevurdering er objektiv. Det er eiendommens nytte som skal legges til grunn, og 
ikke nytten for subjektene som eier, eller har rettigheter i eiendommen. Tradisjonelt har 
dette vært enkelt, da de fleste eiendommene har vært gårdsbruk som drives som gårdsbruk 
med beite, dyrka mark og skog. I dag er utnyttelsen av eiendommene i mye større grad 
heterogen. Dette gir at nyttebegrepet får en videre betydning enn tidligere.  

som at nyttebegrepet har fått en videre betydning enn tidligere, kreves det et 
strengt skjønn fra jordskifteretten, og det er effekter av jordskifte som ikke kan tillegges vekt 

Som nevnt over kan for eksempel ikke dekning 
fra jordskifteretten side.  

” (Ravna, 2009) beskrevet ulike effekter av 
, miljømessige-, og økonomiske 

effekter som er viktige for partene, men som ikke 
uten videre kan tillegges like stor vekt i nyttevurderingen med tanke på ikketapsgarantien.  
Disse effektene kan imidlertid ha stor nytte for partene i saken. Altså er deres individuelle 

Vi har i dette avsnittet tatt med ulike syn på vurderingen av nytten fordi dette er med på 
avgjøre hvor høyt et investeringstak kan settes. Hvis for eksempel nytten kunne vært 

nytten, kunne eventuelt et tak vært satt 
høyere og fellestiltaket kunne lettere latt seg gjennomføre. Det er imidlertid stor tvil om 
dette ville vært tilfelle i Fjellsendesaken, da partene subjektivt mente de ikke hadde stor 

§ 3a er oppfylt, nytten må ikke være 
mindre enn kostnadene for hver enkelt eiendom. Det skal være en gjennomgang av nytte-

Nytten skal altså være høyere, eller lik, gjennom hele sakens gang. Når eiendommer 
pålegges å være med i jordskifte etter § 2e, og det skal gjøres en investering, kan ikke 

iltaket være større enn hva jordskifteretten har regnet ut at vil bli den 

Eiendommene blir selv risikobærer for at etableringen av tiltaket blir innenfor den 

r satt et investeringstak. 
reduseres på den måten at dersom 

tiltaket blir dyrere enn antatt og dyrere enn deres utregnede nytte, vil eiendommene ikke bli 
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Samtidig vil man ha et tvangsgrunnlag for å kunne innkreve den summen det er vedtatt at 
hver av partene skal bidra med i tiltaket. Det vil ikke være spørsmål om hvor mye hver av 
partene skal betale når saken er ferdig. Denn
gjennomføres etter det anbudet som er valgt.
 
Derimot vil ”taket” gjøre at det blir mindre fleks
investeringstak kan man kanskje si at nytten blir fastsatt på kroner og øre. Ved ikke å sette 
”taket” kan kostnadene være så høye som opptil at partene ikke får uforholdsmessig store 
kostnader. Nytten er satt ved skjønn og er derfor ikke helt konstant. Investeringstaket 
kunne sette en stopper for hele tiltaket dersom det blir dyrere enn hva det er påkrevd av 
partene å betale, dersom ingen av partene er villig til å bidra mer enn hva som er påkrevd 
gjennom vedtaket. 
 

4.3.2 Investeringstak kontra
Vi har tidligere tatt opp hvordan retten har behandlet denne saken med tanke på å sikre 
gjennomføringen av fellestiltaket. Vi
behandlet dette i Litbjørgasaken med alternative løsninger for dekning av merkost
vi har gjort rede for hvordan Nord
merkostnader.  
 
Vi skal nå se på et pålegg som jordskifteretten i Fjellsendesaken har gitt partene i denne 
saken. I rettsboka, på side 34 under 
 
”Veglaget vert pålagt å bygg veg i vedtatt trasé når jords

skal syte for å inngå avtale med entreprenør, få vegen bygd og kostnadene fordelt på 

partane i tråd med jordskiftere

 
På side 41 under ”konstitusjon av veglag

innan to månader frå jordskiftesaka vert rettskraftig, og

herunder inngå avtale med entreprenør”

 
En problemstilling som reiser seg i dette tilfelle
investeringene samtidig som d
og det å få vegen bygget. Dette kan ses på 
jordskifteretten har hatt. På den ene siden ønsker retten å sikre at ingen lider tap, ved å 
sette et tak på tvungne investeringer. På den andre siden 
blir bygget, ved å pålegge veglaget å inngå avtale med entrepren
vegen. På denne måten har retten både tvunget veglaget til å inngå avt
og bygge vegen uavhengig av anleggskostnader, samtidig som partene ikke er tvunget til å 
betale mer enn til sammen 1,6 millioner kroner (+ tilskudd). Dette kan i teorien bety at 
dersom noen av partene ikke betaler utover sin tvungne andel  kan dette få følger, til tross 
for at retten har sagt at kostnader utover kostnadstaket må være frivillig.
 
Vi har med utgangspunkt i denne problemstillingen funnet det
posisjon et pålegg fra jordskifteretten kan ha

 

Samtidig vil man ha et tvangsgrunnlag for å kunne innkreve den summen det er vedtatt at 
hver av partene skal bidra med i tiltaket. Det vil ikke være spørsmål om hvor mye hver av 
partene skal betale når saken er ferdig. Denne fordelen forutsetter imidlertid at tiltaket kan 
gjennomføres etter det anbudet som er valgt. 

Derimot vil ”taket” gjøre at det blir mindre fleksibilitet i gjennomføringen. Ved å sette et 
kan man kanskje si at nytten blir fastsatt på kroner og øre. Ved ikke å sette 

”taket” kan kostnadene være så høye som opptil at partene ikke får uforholdsmessig store 
kostnader. Nytten er satt ved skjønn og er derfor ikke helt konstant. Investeringstaket 

hele tiltaket dersom det blir dyrere enn hva det er påkrevd av 
partene å betale, dersom ingen av partene er villig til å bidra mer enn hva som er påkrevd 

stak kontra tvang om fullføring 
har tidligere tatt opp hvordan retten har behandlet denne saken med tanke på å sikre 

gjennomføringen av fellestiltaket. Vi har tatt opp hvordan Sør - Trøndelag 
behandlet dette i Litbjørgasaken med alternative løsninger for dekning av merkost

Nord- og Midhordland jordskifterett har tatt stilling til faren for 

Vi skal nå se på et pålegg som jordskifteretten i Fjellsendesaken har gitt partene i denne 
I rettsboka, på side 34 under ”vegplan og skifteplan”, står det følgende:

”Veglaget vert pålagt å bygg veg i vedtatt trasé når jordskiftesaka vert rettskraftig. Veg

skal syte for å inngå avtale med entreprenør, få vegen bygd og kostnadene fordelt på 

partane i tråd med jordskifteretten sine vedtak om andeler og kostnadsfordeling”. 

konstitusjon av veglag” står det at ”styret vert pålagt å konstituere seg 

innan to månader frå jordskiftesaka vert rettskraftig, og starte arbeidet med å bygge veg

ale med entreprenør”.  

En problemstilling som reiser seg i dette tilfellet er hva som skjer når retten har satt et tak på 
investeringene samtidig som de har pålagt veglag og styret å inngå avtale med entreprenør 

en bygget. Dette kan ses på som to motstridende interesser/hensyn som 
jordskifteretten har hatt. På den ene siden ønsker retten å sikre at ingen lider tap, ved å 
sette et tak på tvungne investeringer. På den andre siden ønsker retten å sørge for at veg

glaget å inngå avtale med entreprenør og begynne å bygge 
en. På denne måten har retten både tvunget veglaget til å inngå avtale med entreprenør 

en uavhengig av anleggskostnader, samtidig som partene ikke er tvunget til å 
ammen 1,6 millioner kroner (+ tilskudd). Dette kan i teorien bety at 

dersom noen av partene ikke betaler utover sin tvungne andel  kan dette få følger, til tross 
for at retten har sagt at kostnader utover kostnadstaket må være frivillig. 

utgangspunkt i denne problemstillingen funnet det interessant å se på hvilken 
et pålegg fra jordskifteretten kan ha, og hvilke følger et brudd på pålegget kan gi
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Samtidig vil man ha et tvangsgrunnlag for å kunne innkreve den summen det er vedtatt at 
hver av partene skal bidra med i tiltaket. Det vil ikke være spørsmål om hvor mye hver av 

e fordelen forutsetter imidlertid at tiltaket kan 

. Ved å sette et 
kan man kanskje si at nytten blir fastsatt på kroner og øre. Ved ikke å sette 

”taket” kan kostnadene være så høye som opptil at partene ikke får uforholdsmessig store 
kostnader. Nytten er satt ved skjønn og er derfor ikke helt konstant. Investeringstaket vil 

hele tiltaket dersom det blir dyrere enn hva det er påkrevd av 
partene å betale, dersom ingen av partene er villig til å bidra mer enn hva som er påkrevd 

har tidligere tatt opp hvordan retten har behandlet denne saken med tanke på å sikre 
 jordskifterett 

behandlet dette i Litbjørgasaken med alternative løsninger for dekning av merkostnader, og 
ett har tatt stilling til faren for 

Vi skal nå se på et pålegg som jordskifteretten i Fjellsendesaken har gitt partene i denne 
, står det følgende: 

kiftesaka vert rettskraftig. Veglaget 

skal syte for å inngå avtale med entreprenør, få vegen bygd og kostnadene fordelt på 

tten sine vedtak om andeler og kostnadsfordeling”.  

”styret vert pålagt å konstituere seg 

starte arbeidet med å bygge vegen, 

er hva som skjer når retten har satt et tak på 
å inngå avtale med entreprenør 

som to motstridende interesser/hensyn som 
jordskifteretten har hatt. På den ene siden ønsker retten å sikre at ingen lider tap, ved å 

ønsker retten å sørge for at vegen 
ør og begynne å bygge 

ale med entreprenør 
en uavhengig av anleggskostnader, samtidig som partene ikke er tvunget til å 

ammen 1,6 millioner kroner (+ tilskudd). Dette kan i teorien bety at 
dersom noen av partene ikke betaler utover sin tvungne andel  kan dette få følger, til tross 

 

ssant å se på hvilken 
, og hvilke følger et brudd på pålegget kan gi. 
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Dette er interessant med tanke på hva som står sterkest av investeringstaket eller p
avtale med entreprenør og bygging a
 
I fjellsendesaken ble det som nevnt
kan tvinges til å betale. Samtidig ble partene pålagt ved dom å gjennomføre tiltaket. Siden 
tiltaket ble dyrere enn den summen partene
var satt i en situasjon hvor de kom ”verken frem eller tilbake”. Vi tok derfor kontakt med 
jordskiftedommer Ove Flø for å få klarhet i dette problemet.
 
Dersom dommeren i en jordskiftesak 
gjøre om fremmingsvedtaket og avslutte saken. Dette er regulert i jskl. § 14,2.ledd hvor det 
står at ”Vedtak om å fremme jordskifte kan gjerast om dersom jordskifteretten samrøystes 

meiner at vilkåra for å gjennomføre skiftet ikkje lenger er til stades”.

annen mulighet dersom kostnadene overstiger nytten. For å løse saken kan han innkalle 
partene til et møte for å høre om de er villig til å bidra med en høyere sum enn de er 
påtvunget. Dersom dommeren skal omgjøre fremmingsvedtaket, må dette gjøres før saken 
blir avsluttet. Når dom er avsagt er det for sent. 
 
I fjellsendesaken sto vedtaket om fremme gjennom hele saken og dommeren kan dermed 
ikke gå tilbake og omgjøre dette. 
 
Jskl. § 59 sier at ”Jordskifteretten skal sette fristar

denne saken ble det, ifølge rettsboken side 41,
med entreprenør. 
 

Det er nå gått over et år fra saken var avsluttet og 
vil ikke dommen lenger være gjeldende, og partene vil heller ikke lenger være pålagt å 
gjennomføre tiltaket. 
 
I denne saken ble det en vanskelig situasjon da partene overholdt fristen og tok kontakt med 
entreprenør innen ett år, men at entreprenøren senere viste seg å gå konkurs. Det er nå ikke 
lett å si hvem som har ansvaret for gjennomføring av vegen. 
 
For å ta saken videre kan partene kreve gjenopptaking av saken etter jskl. § 4, men dette kan 
de, som vi har skrevet ovenfor,
2021. Ved en gjenopptaking vil
annen verdi for nytte av tiltaket. Med tiden vil antagelig nytteverdien stige, men de
vanskelig å forsvare at nytten stiger uforholdsmessig mye, slik at det vil imøtekomme et 
eventuelt nytt anbud.  
 

4.3.3 Uthalerspillet i Fjellsendesaken 
I Fjellsendesaken vil det tidligere nevnte uthalerspillet ikke være utenkelig. Det er flere 
faktorer som vil kunne påvirke partenes preferanser og valg og de vil handle ut fra hva som 
er rasjonell adferd, altså ut fra hva som best samsvarer med egne mål og ønsker.
 
Det er i hovedsak bare partene som er fastboende på Fjellsende som har særdeles 
av vegen da det kun vil være disse pa

 

Dette er interessant med tanke på hva som står sterkest av investeringstaket eller p
avtale med entreprenør og bygging av vegen.  

sendesaken ble det som nevnt satt et maksimumsbeløp for hvor mye hver av partene 
kan tvinges til å betale. Samtidig ble partene pålagt ved dom å gjennomføre tiltaket. Siden 

den summen partene har til rådighet å bruke, lurte vi på om partene 
var satt i en situasjon hvor de kom ”verken frem eller tilbake”. Vi tok derfor kontakt med 
jordskiftedommer Ove Flø for å få klarhet i dette problemet. 

Dersom dommeren i en jordskiftesak oppdager at kostnadene vil overstige nytten kan han 
gjøre om fremmingsvedtaket og avslutte saken. Dette er regulert i jskl. § 14,2.ledd hvor det 

Vedtak om å fremme jordskifte kan gjerast om dersom jordskifteretten samrøystes 

å gjennomføre skiftet ikkje lenger er til stades”. Dommeren har også en 
annen mulighet dersom kostnadene overstiger nytten. For å løse saken kan han innkalle 
partene til et møte for å høre om de er villig til å bidra med en høyere sum enn de er 

Dersom dommeren skal omgjøre fremmingsvedtaket, må dette gjøres før saken 
blir avsluttet. Når dom er avsagt er det for sent.  

I fjellsendesaken sto vedtaket om fremme gjennom hele saken og dommeren kan dermed 
ikke gå tilbake og omgjøre dette.  

Jordskifteretten skal sette fristar for … gjennomføring av avgjerdene

, ifølge rettsboken side 41, satt en frist på to måneder for å inngå avtale 

Det er nå gått over et år fra saken var avsluttet og fristen er dermed for lengst oversittet. Nå 
vil ikke dommen lenger være gjeldende, og partene vil heller ikke lenger være pålagt å 

I denne saken ble det en vanskelig situasjon da partene overholdt fristen og tok kontakt med 
ør innen ett år, men at entreprenøren senere viste seg å gå konkurs. Det er nå ikke 

lett å si hvem som har ansvaret for gjennomføring av vegen.  

For å ta saken videre kan partene kreve gjenopptaking av saken etter jskl. § 4, men dette kan 
krevet ovenfor, først gjøre etter 10 år etter at saken ble avsluttet, altså i 

2021. Ved en gjenopptaking vil man kunne tenke seg at det kan bli et problem å sette en helt 
annen verdi for nytte av tiltaket. Med tiden vil antagelig nytteverdien stige, men de
vanskelig å forsvare at nytten stiger uforholdsmessig mye, slik at det vil imøtekomme et 

Fjellsendesaken  
I Fjellsendesaken vil det tidligere nevnte uthalerspillet ikke være utenkelig. Det er flere 
aktorer som vil kunne påvirke partenes preferanser og valg og de vil handle ut fra hva som 

er rasjonell adferd, altså ut fra hva som best samsvarer med egne mål og ønsker.

Det er i hovedsak bare partene som er fastboende på Fjellsende som har særdeles 
av vegen da det kun vil være disse partene som vil nytte vegen som adkomstveg. Man kan 
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Dette er interessant med tanke på hva som står sterkest av investeringstaket eller pålagt 

satt et maksimumsbeløp for hvor mye hver av partene 
kan tvinges til å betale. Samtidig ble partene pålagt ved dom å gjennomføre tiltaket. Siden 

, lurte vi på om partene 
var satt i en situasjon hvor de kom ”verken frem eller tilbake”. Vi tok derfor kontakt med 

oppdager at kostnadene vil overstige nytten kan han 
gjøre om fremmingsvedtaket og avslutte saken. Dette er regulert i jskl. § 14,2.ledd hvor det 

Vedtak om å fremme jordskifte kan gjerast om dersom jordskifteretten samrøystes 

Dommeren har også en 
annen mulighet dersom kostnadene overstiger nytten. For å løse saken kan han innkalle 
partene til et møte for å høre om de er villig til å bidra med en høyere sum enn de er 

Dersom dommeren skal omgjøre fremmingsvedtaket, må dette gjøres før saken 

I fjellsendesaken sto vedtaket om fremme gjennom hele saken og dommeren kan dermed 

gjennomføring av avgjerdene”. I 
satt en frist på to måneder for å inngå avtale 

fristen er dermed for lengst oversittet. Nå 
vil ikke dommen lenger være gjeldende, og partene vil heller ikke lenger være pålagt å 

I denne saken ble det en vanskelig situasjon da partene overholdt fristen og tok kontakt med 
ør innen ett år, men at entreprenøren senere viste seg å gå konkurs. Det er nå ikke 

For å ta saken videre kan partene kreve gjenopptaking av saken etter jskl. § 4, men dette kan 
først gjøre etter 10 år etter at saken ble avsluttet, altså i 

et problem å sette en helt 
annen verdi for nytte av tiltaket. Med tiden vil antagelig nytteverdien stige, men det kan bli 
vanskelig å forsvare at nytten stiger uforholdsmessig mye, slik at det vil imøtekomme et 

I Fjellsendesaken vil det tidligere nevnte uthalerspillet ikke være utenkelig. Det er flere 
aktorer som vil kunne påvirke partenes preferanser og valg og de vil handle ut fra hva som 

er rasjonell adferd, altså ut fra hva som best samsvarer med egne mål og ønsker. 

Det er i hovedsak bare partene som er fastboende på Fjellsende som har særdeles stor nytte 
komstveg. Man kan 
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derfor se for seg at andre parter, som også vil ha nytte av vegen, men i mindre grad, til 
eksempelvis skogdrift, ikke vil være villige til å betale mer enn de
avhengige av tiltaket og ønsker å minimere egne kostnader. De avventer muligens 
situasjonen fordi eksisterende veg til Fj
sannsynligheten for at beboerene på Fjellsende selv v
kostnadene for at vegen skal bygges. På denne måten vil veien bygges og de andre partene 
vil få nytten av den uten større kostnader enn de i utgangspunktet er pålagt.
 
Enkelte av partene vi har vært i kontakt med har informert
betale et større beløp enn det pålagte, om også andre parter gjorde det samme. Det var 
imidlertid ingen som ønsket å være initiativtaker til dette.  Her ser vi at utveksling av 
informasjon er av vesentlig betydning. Hadde 
villigheten til å betale mer ville det åpnet seg en mulighet for at man kunne fått til en 
forhandling rundt hvor mye mer det var villighet til å betale. Dette kunne i sin tur bidratt til å 
få i stand en løsning som frivillig høynet kostnadene til de involverte parter.
 
Uten et tak på kostnadsfordelingen ville det kanskje vært mulig å høyne kostnadene for alle 
partene uten at det nødvendigvis ville kommet protester, såfremt dette ikke strider mot 
ikketapsgarantien i § 3 a. Dette ville i sin tur kunnet bid
Fjellsende ikke ble uforholdsmessig store. 
 

4.4 Kunne saken vært gjenåpnet

4.4.1 Gjenåpning 
Slik som beskrevet i teoridelen er det i forbindelse med et jordskifte en del lovhjemler 
for gjenåpning av sak, dette gjelder altså måter å få en sak behandlet på nytt når saken 

er rettskraftig. Hovedregelen i jskl.

behandling av jordskiftekravet, gjelder en 10 års frist. Likevel finnes det unntak 

denne regelen, og de ekstraordinære rettsmidlene for gjenåpni
Gjenåpning.  
 
For å kunne kreve gjenåpning av sak må det være klart at forutsetningene som var 

grunnlaget for skiftet blir endret på en slik måte at skiftet ikke 
vilkåret i § 3. – ikke tapsprinsippet
 

I Ot.prp. nr. 57. 1997/1998 er § 73 beskrevet som en sikkerhetsventil der man har en 

rettskraftig dom, og er blitt klar over feil eller mangl
grunnlaget for avgjørelsen. Videre fremkommer det av Ot.ptp. nr. 57 at det argumentet 

som oftest blir bifalt for å få gjenåpnet en sak etter kapittel 31 i Tvisteloven, er hvis det 
fremkommer opplysninger om faktiske forhold som 

saken ble avgjort som tilsier at avgjørelsen høyst sannsynlig ville blitt en annen.
 
Ved å sette disse reglene i en sammenheng med vår jordskiftesak som gjelder ny 

adkomstveg til Fjellsdsende, der jordskifteretten benyttet 

øvrige deltagerne i veien skulle være nødt til å være med å betale, kan vi drøfte 
endringene i forutsetningene for skiftet og diskutere fallgruvene rundt en frivillig risiko.

 

derfor se for seg at andre parter, som også vil ha nytte av vegen, men i mindre grad, til 
eksempelvis skogdrift, ikke vil være villige til å betale mer enn det pålagte beløp. De er ikke 
avhengige av tiltaket og ønsker å minimere egne kostnader. De avventer muligens 
situasjonen fordi eksisterende veg til Fjellsende ikke er tjenlig som adkomstveg, hvilket øker 

rene på Fjellsende selv velger å stå for de resterende 
kostnadene for at vegen skal bygges. På denne måten vil veien bygges og de andre partene 
vil få nytten av den uten større kostnader enn de i utgangspunktet er pålagt.

Enkelte av partene vi har vært i kontakt med har informert om at de kunne vært villig til å 
betale et større beløp enn det pålagte, om også andre parter gjorde det samme. Det var 
imidlertid ingen som ønsket å være initiativtaker til dette.  Her ser vi at utveksling av 
informasjon er av vesentlig betydning. Hadde partene hatt en åpen dialog omkring 
villigheten til å betale mer ville det åpnet seg en mulighet for at man kunne fått til en 
forhandling rundt hvor mye mer det var villighet til å betale. Dette kunne i sin tur bidratt til å 

llig høynet kostnadene til de involverte parter.

Uten et tak på kostnadsfordelingen ville det kanskje vært mulig å høyne kostnadene for alle 
partene uten at det nødvendigvis ville kommet protester, såfremt dette ikke strider mot 

Dette ville i sin tur kunnet bidra til at kostnadene for beboer
Fjellsende ikke ble uforholdsmessig store.  

Kunne saken vært gjenåpnet? 

Slik som beskrevet i teoridelen er det i forbindelse med et jordskifte en del lovhjemler 
gjenåpning av sak, dette gjelder altså måter å få en sak behandlet på nytt når saken 

skraftig. Hovedregelen i jskl. § 4, sier uttrykkelig at dersom man ønsker en ny 

behandling av jordskiftekravet, gjelder en 10 års frist. Likevel finnes det unntak 

denne regelen, og de ekstraordinære rettsmidlene for gjenåpning er hjemlet i jskl.

For å kunne kreve gjenåpning av sak må det være klart at forutsetningene som var 

grunnlaget for skiftet blir endret på en slik måte at skiftet ikke kan gjennomføres, og at 
ikke tapsprinsippet- ikke lenger er oppfylt for minst en part i saken. 

I Ot.prp. nr. 57. 1997/1998 er § 73 beskrevet som en sikkerhetsventil der man har en 

rettskraftig dom, og er blitt klar over feil eller mangler i saksbehandlingen eller 
grunnlaget for avgjørelsen. Videre fremkommer det av Ot.ptp. nr. 57 at det argumentet 

som oftest blir bifalt for å få gjenåpnet en sak etter kapittel 31 i Tvisteloven, er hvis det 
fremkommer opplysninger om faktiske forhold som ikke var kjent på tidspunktet da 

saken ble avgjort som tilsier at avgjørelsen høyst sannsynlig ville blitt en annen.

Ved å sette disse reglene i en sammenheng med vår jordskiftesak som gjelder ny 

adkomstveg til Fjellsdsende, der jordskifteretten benyttet et «tak» for hvor mye de 

øvrige deltagerne i veien skulle være nødt til å være med å betale, kan vi drøfte 
endringene i forutsetningene for skiftet og diskutere fallgruvene rundt en frivillig risiko.
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derfor se for seg at andre parter, som også vil ha nytte av vegen, men i mindre grad, til 
t pålagte beløp. De er ikke 

avhengige av tiltaket og ønsker å minimere egne kostnader. De avventer muligens 
komstveg, hvilket øker 

stå for de resterende 
kostnadene for at vegen skal bygges. På denne måten vil veien bygges og de andre partene 
vil få nytten av den uten større kostnader enn de i utgangspunktet er pålagt. 

om at de kunne vært villig til å 
betale et større beløp enn det pålagte, om også andre parter gjorde det samme. Det var 
imidlertid ingen som ønsket å være initiativtaker til dette.  Her ser vi at utveksling av 

partene hatt en åpen dialog omkring 
villigheten til å betale mer ville det åpnet seg en mulighet for at man kunne fått til en 
forhandling rundt hvor mye mer det var villighet til å betale. Dette kunne i sin tur bidratt til å 

llig høynet kostnadene til de involverte parter. 

Uten et tak på kostnadsfordelingen ville det kanskje vært mulig å høyne kostnadene for alle 
partene uten at det nødvendigvis ville kommet protester, såfremt dette ikke strider mot 

ra til at kostnadene for beboerne på 

Slik som beskrevet i teoridelen er det i forbindelse med et jordskifte en del lovhjemler 
gjenåpning av sak, dette gjelder altså måter å få en sak behandlet på nytt når saken 

§ 4, sier uttrykkelig at dersom man ønsker en ny 

behandling av jordskiftekravet, gjelder en 10 års frist. Likevel finnes det unntak fra 

ng er hjemlet i jskl. § 73 – 

For å kunne kreve gjenåpning av sak må det være klart at forutsetningene som var 

kan gjennomføres, og at 
ikke lenger er oppfylt for minst en part i saken.  

I Ot.prp. nr. 57. 1997/1998 er § 73 beskrevet som en sikkerhetsventil der man har en 

er i saksbehandlingen eller 
grunnlaget for avgjørelsen. Videre fremkommer det av Ot.ptp. nr. 57 at det argumentet 

som oftest blir bifalt for å få gjenåpnet en sak etter kapittel 31 i Tvisteloven, er hvis det 
ikke var kjent på tidspunktet da 

saken ble avgjort som tilsier at avgjørelsen høyst sannsynlig ville blitt en annen. 

Ved å sette disse reglene i en sammenheng med vår jordskiftesak som gjelder ny 

et «tak» for hvor mye de 

øvrige deltagerne i veien skulle være nødt til å være med å betale, kan vi drøfte 
endringene i forutsetningene for skiftet og diskutere fallgruvene rundt en frivillig risiko. 
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4.4.1.1 Endrede forutsetninger for skiftet

Hvis vi starter med § 73 andre ledd kan et skifte, slik som beskrevet ovenfor, gjenåpnes 

ved endrede forutsetninger for skiftet som umuliggjør gjennomføringen. 
 
Under møtet med den oppnevnte sakkyndige i saken, Ottar Haugen i, kom det tidlig fram 

at det var hans forutsetninger for anslag av pris på en standard adkomstvei som hadde 
dannet grunnlaget for det valgte anbudet i saken. Sakkyndige hadde anslått en pris som 
lå på 1000 kr pr. meter ferdig vei fram til Fjell
ble gjort i økonomisk vanskelige tider, og prisene ble dermed satt litt lavere enn han 

egentlig kunne forventet i «normale tider», fordi det ble antatt at prisene ville synke.

 
Partene har tidligere uttrykt at de hadde stolt blindt på kostnadsanslaget som ble lagt ti
grunn da de mottok tilbud fra entreprenører på veibyggingen. Da en sakkyndig hadde 

anslått hva det var vanlig å bygge slike veier for, hadde de ingen betenkeligheter for å 

velge det laveste anbudet som også lå veldig nært hva den sakkyndige hadde beregne

for en slik vei.  
 
Det som senere skjedde var at det viste seg at den valgte entreprenør som ikke var så 

godt etablert senere gikk konkurs og dermed ikke var i stand til å gjennomføre 

veibyggingen. Konsekvensene av dette medførte at man måtte innhente ny

på langt nær viste seg å være så billige som først anslått, og kostnadene for de partene 
som ikke var bundet av jordskifterettens «tak» så ut til å bli en del forhøyet. 

Problemstillingen vi nå står overfor er risikoen for ikke å få gjennomført

og usikkerheten ved at Fjellsende forblir veiløs,

bakgrunn av at det i utgangspunktet ble valgt et lavt anbud på bakgrunn av sakkyndiges 

vurdering.  

 
Vi vil gå så langt som å si at den sakkyndiges vurdering av kostnader for å bygge en vei 

var grunnlaget for jordskifterettens avgjørelse for å sette et «tak». Denne vurderingen 

satte premissene for hvilket anbud som ble valgt, og dermed hvor mye partene ku

tvinges til å være med å betale på bakgrunn av sin andel av nytte i veien. 

 
Vi mener at dersom den sakkyndige hadde vært litt er kritisk i sin vurdering av hva man 
kan regne med å få bygget en slik standard veg for og dermed tatt høyde for de 

økonomisk dårlige tidene, og ikke antatt at prisene ville synke, ville anslaget vært noe 

høyere og ikke gitt grunneierne et like lavt grunnlag for anbudsvalg. Vår vurdering er 
dermed at utredningene som ble lagt til grunn for skiftet er blitt endret fordi den 

sakkyndige anslo såpass lave kostnader i en økonomisk dårlig tid, at det har ført til at 
skiftet ikke lar seg gjennomføre. Dersom den sakkyndiges vurderinger hadde vært 

høyere hadde premissene for skiftet sett annerledes ut,
grunnlag for å beregne nytten og nytten kunne tenkes å være satt høyere, det kan også 
tenkes at partene kanskje ville

satt høyere og veien ville med større sannsynlighet blitt bygget. I vurderingen om 

«taket» kunne blitt satt høyere, må den totale nytten for hver av partene tas i en mer 
nøye vurdering. Dersom partene nå selv velger å betale det ekstra det koster for å få 

tiltaket gjennomført, går dette på bekostning av deres nytte, da kostnadene overstiger 
denne og tapsgarantien i § 3 a ikke lenger kan sies å være oppfylt. 

 

Endrede forutsetninger for skiftet 

er med § 73 andre ledd kan et skifte, slik som beskrevet ovenfor, gjenåpnes 

ved endrede forutsetninger for skiftet som umuliggjør gjennomføringen. 

Under møtet med den oppnevnte sakkyndige i saken, Ottar Haugen i, kom det tidlig fram 

setninger for anslag av pris på en standard adkomstvei som hadde 
dannet grunnlaget for det valgte anbudet i saken. Sakkyndige hadde anslått en pris som 

ferdig vei fram til Fjellsende. Han fortalte også at disse anslagene 
økonomisk vanskelige tider, og prisene ble dermed satt litt lavere enn han 

egentlig kunne forventet i «normale tider», fordi det ble antatt at prisene ville synke.

Partene har tidligere uttrykt at de hadde stolt blindt på kostnadsanslaget som ble lagt ti
grunn da de mottok tilbud fra entreprenører på veibyggingen. Da en sakkyndig hadde 

anslått hva det var vanlig å bygge slike veier for, hadde de ingen betenkeligheter for å 

velge det laveste anbudet som også lå veldig nært hva den sakkyndige hadde beregne

Det som senere skjedde var at det viste seg at den valgte entreprenør som ikke var så 

godt etablert senere gikk konkurs og dermed ikke var i stand til å gjennomføre 

veibyggingen. Konsekvensene av dette medførte at man måtte innhente ny

på langt nær viste seg å være så billige som først anslått, og kostnadene for de partene 
som ikke var bundet av jordskifterettens «tak» så ut til å bli en del forhøyet. 

Problemstillingen vi nå står overfor er risikoen for ikke å få gjennomført

og usikkerheten ved at Fjellsende forblir veiløs, fordi kostnadene er blitt forhøyet på 

bakgrunn av at det i utgangspunktet ble valgt et lavt anbud på bakgrunn av sakkyndiges 

Vi vil gå så langt som å si at den sakkyndiges vurdering av kostnader for å bygge en vei 

var grunnlaget for jordskifterettens avgjørelse for å sette et «tak». Denne vurderingen 

satte premissene for hvilket anbud som ble valgt, og dermed hvor mye partene ku

tvinges til å være med å betale på bakgrunn av sin andel av nytte i veien. 

Vi mener at dersom den sakkyndige hadde vært litt er kritisk i sin vurdering av hva man 
kan regne med å få bygget en slik standard veg for og dermed tatt høyde for de 

k dårlige tidene, og ikke antatt at prisene ville synke, ville anslaget vært noe 

høyere og ikke gitt grunneierne et like lavt grunnlag for anbudsvalg. Vår vurdering er 
dermed at utredningene som ble lagt til grunn for skiftet er blitt endret fordi den 

yndige anslo såpass lave kostnader i en økonomisk dårlig tid, at det har ført til at 
skiftet ikke lar seg gjennomføre. Dersom den sakkyndiges vurderinger hadde vært 

høyere hadde premissene for skiftet sett annerledes ut, retten ville hatt et annet 
for å beregne nytten og nytten kunne tenkes å være satt høyere, det kan også 

ville valgt et høyere anbud, øvrige parters «tak» kunne blitt 

satt høyere og veien ville med større sannsynlighet blitt bygget. I vurderingen om 

kunne blitt satt høyere, må den totale nytten for hver av partene tas i en mer 
nøye vurdering. Dersom partene nå selv velger å betale det ekstra det koster for å få 

tiltaket gjennomført, går dette på bekostning av deres nytte, da kostnadene overstiger 
ne og tapsgarantien i § 3 a ikke lenger kan sies å være oppfylt.  
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er med § 73 andre ledd kan et skifte, slik som beskrevet ovenfor, gjenåpnes 

ved endrede forutsetninger for skiftet som umuliggjør gjennomføringen.  

Under møtet med den oppnevnte sakkyndige i saken, Ottar Haugen i, kom det tidlig fram 

setninger for anslag av pris på en standard adkomstvei som hadde 
dannet grunnlaget for det valgte anbudet i saken. Sakkyndige hadde anslått en pris som 

sende. Han fortalte også at disse anslagene 
økonomisk vanskelige tider, og prisene ble dermed satt litt lavere enn han 

egentlig kunne forventet i «normale tider», fordi det ble antatt at prisene ville synke. 

Partene har tidligere uttrykt at de hadde stolt blindt på kostnadsanslaget som ble lagt til 
grunn da de mottok tilbud fra entreprenører på veibyggingen. Da en sakkyndig hadde 

anslått hva det var vanlig å bygge slike veier for, hadde de ingen betenkeligheter for å 

velge det laveste anbudet som også lå veldig nært hva den sakkyndige hadde beregnet 

Det som senere skjedde var at det viste seg at den valgte entreprenør som ikke var så 

godt etablert senere gikk konkurs og dermed ikke var i stand til å gjennomføre 

veibyggingen. Konsekvensene av dette medførte at man måtte innhente nye anbud som 

på langt nær viste seg å være så billige som først anslått, og kostnadene for de partene 
som ikke var bundet av jordskifterettens «tak» så ut til å bli en del forhøyet.  

Problemstillingen vi nå står overfor er risikoen for ikke å få gjennomført veibyggingen 

fordi kostnadene er blitt forhøyet på 

bakgrunn av at det i utgangspunktet ble valgt et lavt anbud på bakgrunn av sakkyndiges 

Vi vil gå så langt som å si at den sakkyndiges vurdering av kostnader for å bygge en vei 

var grunnlaget for jordskifterettens avgjørelse for å sette et «tak». Denne vurderingen 

satte premissene for hvilket anbud som ble valgt, og dermed hvor mye partene kunne 

tvinges til å være med å betale på bakgrunn av sin andel av nytte i veien.  

Vi mener at dersom den sakkyndige hadde vært litt er kritisk i sin vurdering av hva man 
kan regne med å få bygget en slik standard veg for og dermed tatt høyde for de 

k dårlige tidene, og ikke antatt at prisene ville synke, ville anslaget vært noe 

høyere og ikke gitt grunneierne et like lavt grunnlag for anbudsvalg. Vår vurdering er 
dermed at utredningene som ble lagt til grunn for skiftet er blitt endret fordi den 

yndige anslo såpass lave kostnader i en økonomisk dårlig tid, at det har ført til at 
skiftet ikke lar seg gjennomføre. Dersom den sakkyndiges vurderinger hadde vært 

retten ville hatt et annet 
for å beregne nytten og nytten kunne tenkes å være satt høyere, det kan også 

valgt et høyere anbud, øvrige parters «tak» kunne blitt 

satt høyere og veien ville med større sannsynlighet blitt bygget. I vurderingen om 

kunne blitt satt høyere, må den totale nytten for hver av partene tas i en mer 
nøye vurdering. Dersom partene nå selv velger å betale det ekstra det koster for å få 

tiltaket gjennomført, går dette på bekostning av deres nytte, da kostnadene overstiger 
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4.4.1.2 Generell drøfting 

Dersom man ser på det daglige livet og generelle handlinger og drøftelser er det et kjent 

faktum at uforutsette kostnader vil påløpe, nesten samme hvilke prosjekter
gang dersom planleggingen på forhånd ikke er god nok. Derfor bør man i en generell 
vurdering av gjenåpningsreglene stoppe opp litt og sette spørsmålstegn ved å kunne 

gjenåpne en sak på grunnlag av forhøyede uforutsette kostnader.
en endring av dagens gjeldende regler, men en anledning til en utvidet tolkning av hva 
retten har anledning til å behandle. 
 

En konsekvens av å kunne gjenåpne saker på bakgrunn av forhøyede uforutsette 

kostnader ville kunne føre til en økning i a
kostnader er noe som påløper i mange typer saker, og spørsmålstegnet stilles ved at det 
vil bli for enkelt å få saker gjenåpnet for jordskifteretten.  Argumentet dette endelig må 

settes opp mot er konsekvensene for

 

Det ville vært vanskelig å sette noe klart skille for hvilke grenser for uforutsette 
kostnader en skulle hatt dersom det var mulig å gjenåpne på bakgrunn av dette, det ville 
i så fall blitt en konkret vurdering av de særlige grunner i den enkelte sak. 

 

Ved en konkret vurdering av denne saken anser vi at det kunne vært utført en 

grundigere utredning av forholdene etter tid og tilhøve som skulle danne et prisanslag 
av veien. Dette kunne medført anledn

var endret. Samtidig vil dette selvfølgelig forutsette at vilkårene i Tvl. § 31

fristene for gjenåpning, også må være oppfylt.

 

Dersom gjenåpning hadde blitt

standpunkt for hvordan lignende spørsmål

behandlingen av lignende saker som i Litj

avgjørelser som kunne støtte opp behandling dersom jordskiftedommer er i tvil ved 

avgjørelse og behandling a saken. 

 

I Litj-Bjørga-saken finner vi lignende elementer ved bruk av tak og uforutsette 
kostnader og hvordan jordskifteretten behandlet den konkrete saken. Se 
«Litj-Bjørga» 

 

Kapittel 5 - Datakvalitet

5.1 Datakvalitet, reliabilitet og validitet
For å komme fram til et så riktig resultat som mulig er det av avgjørende betydning at 
datamaterialet er av tilfredstillende kvalitet. Vi ønsker å finne ut om resultatene er til å stole 
på og om de er gyldige. Reliab
datakvalitet. Alle på gruppen har arbeidet med analyse av det innsamlede datamaterialet. 
Felles oppfatninger av hva et materiale forteller oss, såkalt intersubjektivitet, bidrar til å 
styrke både validiteten og reliabiliteten. Ved analysen har vi forsøkt å forholde oss nøytrale 
til alle mulige meninger og årsakssammenhenger og unngå forutintatte holdninger. Man skal 
ikke analysere mer enn nødvendig for å fatte en tilstrekkelig god beslutning (As
Grennes 2008). 

 

Dersom man ser på det daglige livet og generelle handlinger og drøftelser er det et kjent 

faktum at uforutsette kostnader vil påløpe, nesten samme hvilke prosjekter
gang dersom planleggingen på forhånd ikke er god nok. Derfor bør man i en generell 
vurdering av gjenåpningsreglene stoppe opp litt og sette spørsmålstegn ved å kunne 

gjenåpne en sak på grunnlag av forhøyede uforutsette kostnader. Det er ikke 
en endring av dagens gjeldende regler, men en anledning til en utvidet tolkning av hva 
retten har anledning til å behandle.  

En konsekvens av å kunne gjenåpne saker på bakgrunn av forhøyede uforutsette 

kostnader ville kunne føre til en økning i antall gjenåpnede saker, fordi uforutsette 
kostnader er noe som påløper i mange typer saker, og spørsmålstegnet stilles ved at det 
vil bli for enkelt å få saker gjenåpnet for jordskifteretten.  Argumentet dette endelig må 

s opp mot er konsekvensene for ikke å få et tiltak i kraft av jordskifte gjennomført. 

Det ville vært vanskelig å sette noe klart skille for hvilke grenser for uforutsette 
kostnader en skulle hatt dersom det var mulig å gjenåpne på bakgrunn av dette, det ville 

et vurdering av de særlige grunner i den enkelte sak. 

Ved en konkret vurdering av denne saken anser vi at det kunne vært utført en 

grundigere utredning av forholdene etter tid og tilhøve som skulle danne et prisanslag 
av veien. Dette kunne medført anledning til gjenåpning fordi forutsetningene for skiftet 

var endret. Samtidig vil dette selvfølgelig forutsette at vilkårene i Tvl. § 31

fristene for gjenåpning, også må være oppfylt. 

Dersom gjenåpning hadde blitt aktuelt i denne saken ville den være med å se

standpunkt for hvordan lignende spørsmål kunne behandles og kunne sammen med 

behandlingen av lignende saker som i Litj-Bjørga  og Dragset-Sugustad utgjort 

avgjørelser som kunne støtte opp behandling dersom jordskiftedommer er i tvil ved 

vgjørelse og behandling a saken.  

saken finner vi lignende elementer ved bruk av tak og uforutsette 
kostnader og hvordan jordskifteretten behandlet den konkrete saken. Se 

Datakvalitet 

Datakvalitet, reliabilitet og validitet 
For å komme fram til et så riktig resultat som mulig er det av avgjørende betydning at 
datamaterialet er av tilfredstillende kvalitet. Vi ønsker å finne ut om resultatene er til å stole 
på og om de er gyldige. Reliabilitet og validitet er de to viktigste metodene for testing av 
datakvalitet. Alle på gruppen har arbeidet med analyse av det innsamlede datamaterialet. 
Felles oppfatninger av hva et materiale forteller oss, såkalt intersubjektivitet, bidrar til å 

de validiteten og reliabiliteten. Ved analysen har vi forsøkt å forholde oss nøytrale 
til alle mulige meninger og årsakssammenhenger og unngå forutintatte holdninger. Man skal 
ikke analysere mer enn nødvendig for å fatte en tilstrekkelig god beslutning (As

35 

Dersom man ser på det daglige livet og generelle handlinger og drøftelser er det et kjent 

faktum at uforutsette kostnader vil påløpe, nesten samme hvilke prosjekter man setter i 
gang dersom planleggingen på forhånd ikke er god nok. Derfor bør man i en generell 
vurdering av gjenåpningsreglene stoppe opp litt og sette spørsmålstegn ved å kunne 

Det er ikke snakk om 
en endring av dagens gjeldende regler, men en anledning til en utvidet tolkning av hva 

En konsekvens av å kunne gjenåpne saker på bakgrunn av forhøyede uforutsette 

ntall gjenåpnede saker, fordi uforutsette 
kostnader er noe som påløper i mange typer saker, og spørsmålstegnet stilles ved at det 
vil bli for enkelt å få saker gjenåpnet for jordskifteretten.  Argumentet dette endelig må 

ikke å få et tiltak i kraft av jordskifte gjennomført.  

Det ville vært vanskelig å sette noe klart skille for hvilke grenser for uforutsette 
kostnader en skulle hatt dersom det var mulig å gjenåpne på bakgrunn av dette, det ville 

et vurdering av de særlige grunner i den enkelte sak.  

Ved en konkret vurdering av denne saken anser vi at det kunne vært utført en 

grundigere utredning av forholdene etter tid og tilhøve som skulle danne et prisanslag 
ing til gjenåpning fordi forutsetningene for skiftet 

var endret. Samtidig vil dette selvfølgelig forutsette at vilkårene i Tvl. § 31-6 angående 

re med å sette et 

og kunne sammen med 

Sugustad utgjort 

avgjørelser som kunne støtte opp behandling dersom jordskiftedommer er i tvil ved 

saken finner vi lignende elementer ved bruk av tak og uforutsette 
kostnader og hvordan jordskifteretten behandlet den konkrete saken. Se eget avsnitt om 

For å komme fram til et så riktig resultat som mulig er det av avgjørende betydning at 
datamaterialet er av tilfredstillende kvalitet. Vi ønsker å finne ut om resultatene er til å stole 

ilitet og validitet er de to viktigste metodene for testing av 
datakvalitet. Alle på gruppen har arbeidet med analyse av det innsamlede datamaterialet. 
Felles oppfatninger av hva et materiale forteller oss, såkalt intersubjektivitet, bidrar til å 

de validiteten og reliabiliteten. Ved analysen har vi forsøkt å forholde oss nøytrale 
til alle mulige meninger og årsakssammenhenger og unngå forutintatte holdninger. Man skal 
ikke analysere mer enn nødvendig for å fatte en tilstrekkelig god beslutning (Askheim og 
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Utgangspunktet for vår dataanalyse var data i tekstform fremskaffet gjennom intervjuer og 
poenget var å få fram meningsinnholdet i teksten. Teoretiske perspektiver og fortolkninger 
må videreutvikles og endres ut fra det som kommer f
 

5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet knytter seg til undersøkelsens data, hvilke data som brukes, den måten de samles 
inn på og hvordan de bearbeides (Johannesen, Kristoffersen og Tufte 2005). Reliabiliteten 
refererer til datamaterialets pålitelig
man benytter seg av en kvalitativ metode som intervju.
 
Vi intervjuet tre parter i saken, hvorav én var for vegbygging og to var mot vegbygging. 
Videre intervjuet vi en representant for Lindås kommune 
hadde også en uformell samtale med sakens jordskiftedommer. Vi
dybdeintervjuer fordi slike intervjuer gir informanten anledning t
kunne benytte oss av probing, altså å følge opp
utdype nærmere. Slik får man fjernet 
tilfeldig tolkning. Der vi var usikre på informantens svar ba vi om bekreftelse på at vi hadde 
forstått hva informanten ment
om hvorvidt noe ikke stemte eller om vi hadde misforstått noe. På denne måten kunne 
informantene våre selv være med på å 
en viss grad fikk undersøkt kvaliteten på responsen. Det var i hovedsak en som intervjuet, 
mens de andre kom med supplerende spørsmål.  Vi gjorde opptak og skrev notater under 
intervjuene slik at vi i felleskap kunne analysere dem senere.
 

5.3 Validitet 
Validitet dreier seg om hvor godt eller relevant data representerer det fenomen vi ønsker å 
undersøke. Validiteten er høy hvis metoden undersøker det den har til hensikt å undersøke 
og resultatene på en riktig måte reflekterer formålet med undersøkelsen og representerer 
virkeligheten (Johannesen, Kristoffersen og Tufte 2005). 
å vurdere det Askheim og Grennes (2008) kaller face validity. Vi har vurderet hvor 
tillitsvekkende våre undersøkelser virker ved å se på sammenhengen mellom 
problemstillingen vår, metoden vi valgte, gjennomføringen og de resultater vi har kommet 
frem til. 
 
Informantene våre fikk selv velge hvor de ville møte oss. Dette for å skape velvilje og gi dem 
en trygghet i situasjonen slik at samtalen ville flyte lettere og vi 
informasjon. Sannsynligheten for at informantene vil komme med sensitive opplysninger er 
større i situasjoner hvor de føler seg trygge.
Intervju som metode har den svakheten at det er vanskelig å styre hva slags informasjon 
som kommer under et intervju. Intervjuer og informant kan ha ulik oppfatning av hva som er 
viktig informasjon. Ved å tilpasse spørsmålene til den enkelte intervjusituasjonen forsøkte vi 
å fange opp informantenes oppfatninger og erfaringer rundt saken. Ved å la informa
være med på å bestemme hva som skulle diskuteres i intervjuet åpnet vi for muligheten for å 
få informasjon utover det vi i utgangspunktet hadde til hensikt å spørre om. Slik sikret vi oss 
tilgang til informasjon vi kanskje ikke ville fått hvis alle s
på forhånd.   

 

Utgangspunktet for vår dataanalyse var data i tekstform fremskaffet gjennom intervjuer og 
poenget var å få fram meningsinnholdet i teksten. Teoretiske perspektiver og fortolkninger 
må videreutvikles og endres ut fra det som kommer fram i dataene. 

Reliabilitet knytter seg til undersøkelsens data, hvilke data som brukes, den måten de samles 
inn på og hvordan de bearbeides (Johannesen, Kristoffersen og Tufte 2005). Reliabiliteten 
refererer til datamaterialets pålitelighet. Det kan være vanskelig å teste reliabiliteten når 
man benytter seg av en kvalitativ metode som intervju. 

Vi intervjuet tre parter i saken, hvorav én var for vegbygging og to var mot vegbygging. 
Videre intervjuet vi en representant for Lindås kommune samt en sakkyndig i saken. Vi 
hadde også en uformell samtale med sakens jordskiftedommer. Vi valgte å benytte oss av 
dybdeintervjuer fordi slike intervjuer gir informanten anledning til å påvirke samtalen. Vi 

av probing, altså å følge opp utsagn ved eksempelvis å be informanten 
Slik får man fjernet tvil om hva informanten egentlig mener og man slipper 

. Der vi var usikre på informantens svar ba vi om bekreftelse på at vi hadde 
forstått hva informanten mente. Dette ga informanten anledning til å komme med uttalels
om hvorvidt noe ikke stemte eller om vi hadde misforstått noe. På denne måten kunne 

være med på å utføre kontroll av påliteligheten. Dette gjorde at vi i 
undersøkt kvaliteten på responsen. Det var i hovedsak en som intervjuet, 

mens de andre kom med supplerende spørsmål.  Vi gjorde opptak og skrev notater under 
intervjuene slik at vi i felleskap kunne analysere dem senere. 

om hvor godt eller relevant data representerer det fenomen vi ønsker å 
undersøke. Validiteten er høy hvis metoden undersøker det den har til hensikt å undersøke 
og resultatene på en riktig måte reflekterer formålet med undersøkelsen og representerer 

(Johannesen, Kristoffersen og Tufte 2005). Vi har forsøkt å teste validiteten ved 
å vurdere det Askheim og Grennes (2008) kaller face validity. Vi har vurderet hvor 
tillitsvekkende våre undersøkelser virker ved å se på sammenhengen mellom 

tillingen vår, metoden vi valgte, gjennomføringen og de resultater vi har kommet 

Informantene våre fikk selv velge hvor de ville møte oss. Dette for å skape velvilje og gi dem 
en trygghet i situasjonen slik at samtalen ville flyte lettere og vi ville få mest mulig 
informasjon. Sannsynligheten for at informantene vil komme med sensitive opplysninger er 
større i situasjoner hvor de føler seg trygge. 
Intervju som metode har den svakheten at det er vanskelig å styre hva slags informasjon 

nder et intervju. Intervjuer og informant kan ha ulik oppfatning av hva som er 
viktig informasjon. Ved å tilpasse spørsmålene til den enkelte intervjusituasjonen forsøkte vi 
å fange opp informantenes oppfatninger og erfaringer rundt saken. Ved å la informa
være med på å bestemme hva som skulle diskuteres i intervjuet åpnet vi for muligheten for å 
få informasjon utover det vi i utgangspunktet hadde til hensikt å spørre om. Slik sikret vi oss 
tilgang til informasjon vi kanskje ikke ville fått hvis alle spørsmålsformuleringene var fastlagt 
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Utgangspunktet for vår dataanalyse var data i tekstform fremskaffet gjennom intervjuer og 
poenget var å få fram meningsinnholdet i teksten. Teoretiske perspektiver og fortolkninger 

Reliabilitet knytter seg til undersøkelsens data, hvilke data som brukes, den måten de samles 
inn på og hvordan de bearbeides (Johannesen, Kristoffersen og Tufte 2005). Reliabiliteten 

Det kan være vanskelig å teste reliabiliteten når 

Vi intervjuet tre parter i saken, hvorav én var for vegbygging og to var mot vegbygging. 
samt en sakkyndig i saken. Vi 

å benytte oss av 
il å påvirke samtalen. Vi 

utsagn ved eksempelvis å be informanten 
tvil om hva informanten egentlig mener og man slipper 

. Der vi var usikre på informantens svar ba vi om bekreftelse på at vi hadde 
anledning til å komme med uttalelser 

om hvorvidt noe ikke stemte eller om vi hadde misforstått noe. På denne måten kunne 
Dette gjorde at vi i 

undersøkt kvaliteten på responsen. Det var i hovedsak en som intervjuet, 
mens de andre kom med supplerende spørsmål.  Vi gjorde opptak og skrev notater under 

om hvor godt eller relevant data representerer det fenomen vi ønsker å 
undersøke. Validiteten er høy hvis metoden undersøker det den har til hensikt å undersøke 
og resultatene på en riktig måte reflekterer formålet med undersøkelsen og representerer 

Vi har forsøkt å teste validiteten ved 
å vurdere det Askheim og Grennes (2008) kaller face validity. Vi har vurderet hvor 
tillitsvekkende våre undersøkelser virker ved å se på sammenhengen mellom 

tillingen vår, metoden vi valgte, gjennomføringen og de resultater vi har kommet 

Informantene våre fikk selv velge hvor de ville møte oss. Dette for å skape velvilje og gi dem 
ville få mest mulig 

informasjon. Sannsynligheten for at informantene vil komme med sensitive opplysninger er 

Intervju som metode har den svakheten at det er vanskelig å styre hva slags informasjon 
nder et intervju. Intervjuer og informant kan ha ulik oppfatning av hva som er 

viktig informasjon. Ved å tilpasse spørsmålene til den enkelte intervjusituasjonen forsøkte vi 
å fange opp informantenes oppfatninger og erfaringer rundt saken. Ved å la informantene 
være med på å bestemme hva som skulle diskuteres i intervjuet åpnet vi for muligheten for å 
få informasjon utover det vi i utgangspunktet hadde til hensikt å spørre om. Slik sikret vi oss 

pørsmålsformuleringene var fastlagt 
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Et viktig kriterie for datakvaliteten er om man har benyttet et representativt utvalg av 
informanter. Ideelt sett burde vi ha snakket med alle partene for å få klarlagt saken i best 
mulig grad. Dette var imidlertid ikke mulig grunnet tidsmangel, samt motvilje fra enkelte 
parter. Man risikerer derfor at informasjonen kan være ufullstendig. Vi har likevel snakket 
med de av partene som i størst grad berøres av saken både positivt og negativt,
villige til å prate med oss, og dette har gitt oss informasjon fra ulike synsvinkler. 
 
Styrken ved intervjumetoden er at man får tak i menneskers kunnskap, forståelser og 
erfaringer. Det vil alltid være informasjon som  ikke kommer frem av sakspapirer og annen 
offentlig informasjon og intervjuer  åpner for muligheten for å avdekke ting underveis i 
prosessen, som man på forhånd ikke var klar over.
  

Kapittel 6 - Avsluttende refleksjoner
I arbeidet med denne oppgaven har vi tilegnet oss mye kunnskap som følge av å
intensivt med et tema og problemstilling. Det har gjort at vi har fått nye synspunkter på 
hvordan jordskifteretten opptrer som administrator og dommer i slike saker
deres virkeområde strekker seg. Med tanke på at denne saken nå er 
del av dette emnet fikk mulighet til å oppsøke partene og se hvordan de tok seg videre etter 
at jordskifteretten avsluttet saken, og dermed se virkningene av jordskiftet
litt over behandlingen og sluttresultatet
 
I denne saken angående ny adkomstveg til Fjellsende ble det brukt et investeringstak som 
kort fortalt gjorde partene ut av stand til å få tiltaket gjennomført til tross for 
jordskifterettens pålegg om oppstart. Hvor går
 
Under feltarbeidet i Bergen og samtaler med jordskifteretten og sakkyndige oppnevnt av 
retten kom det frem at det var sakkyndiges beregninger som var grunnlag for 
anbudsinnhenting og at det var jordskifteretten som sto bak denne på vegne av partene. Det 
har som følge av at jordskifteretten er organisert som en domstol vært rettet mye fokus på 
rettens stilling og ansvar i forhold til partene. Derfor bør jordskifteretten være litt obs på at 
de ikke skal opptre som forvaltning og dermed mener vi at j
grenseland da de i behandlingen av denne saken sto for anbudsrunder i partenes sted. Slik 
opptreden fører med seg usikkerhet i forhold til ansvar dersom noe skulle skje, sli
klage på vedtak. Skal da jordskifteretten som domstol
Jordskifteretten som domstol kan stille krav om at informasjon som skal hentes inn til sakens 
opplysning, gjøres av partene og de kan veilede partene i så fall. 
 
Jordskifteretten burde også etter vårt syn
entreprenørene da de tok på seg ansvaret med å hente inn anbudene.
 
Investeringstak er ikke et virkemiddel som er aktivt brukt i jordskifte
gjennom lignende saker sett lignende spørsmål blitt b
spørsmålstegn ved behandlingen i denne saken,
jordskifteretten overlater risikoen til partene uten å gi noen føringer om at uforutsette 

 

Et viktig kriterie for datakvaliteten er om man har benyttet et representativt utvalg av 
informanter. Ideelt sett burde vi ha snakket med alle partene for å få klarlagt saken i best 

midlertid ikke mulig grunnet tidsmangel, samt motvilje fra enkelte 
parter. Man risikerer derfor at informasjonen kan være ufullstendig. Vi har likevel snakket 
med de av partene som i størst grad berøres av saken både positivt og negativt,

e til å prate med oss, og dette har gitt oss informasjon fra ulike synsvinkler. 

Styrken ved intervjumetoden er at man får tak i menneskers kunnskap, forståelser og 
erfaringer. Det vil alltid være informasjon som  ikke kommer frem av sakspapirer og annen 
offentlig informasjon og intervjuer  åpner for muligheten for å avdekke ting underveis i 
prosessen, som man på forhånd ikke var klar over. 

Avsluttende refleksjoner 
I arbeidet med denne oppgaven har vi tilegnet oss mye kunnskap som følge av å
intensivt med et tema og problemstilling. Det har gjort at vi har fått nye synspunkter på 
hvordan jordskifteretten opptrer som administrator og dommer i slike saker
deres virkeområde strekker seg. Med tanke på at denne saken nå er avsluttet og at vi som en 
del av dette emnet fikk mulighet til å oppsøke partene og se hvordan de tok seg videre etter 
at jordskifteretten avsluttet saken, og dermed se virkningene av jordskiftet
litt over behandlingen og sluttresultatet av saken. 

I denne saken angående ny adkomstveg til Fjellsende ble det brukt et investeringstak som 
kort fortalt gjorde partene ut av stand til å få tiltaket gjennomført til tross for 

egg om oppstart. Hvor går veien videre derfra? 

der feltarbeidet i Bergen og samtaler med jordskifteretten og sakkyndige oppnevnt av 
retten kom det frem at det var sakkyndiges beregninger som var grunnlag for 
anbudsinnhenting og at det var jordskifteretten som sto bak denne på vegne av partene. Det 

som følge av at jordskifteretten er organisert som en domstol vært rettet mye fokus på 
rettens stilling og ansvar i forhold til partene. Derfor bør jordskifteretten være litt obs på at 

valtning og dermed mener vi at jordskifteretten har opptrådt litt i 
grenseland da de i behandlingen av denne saken sto for anbudsrunder i partenes sted. Slik 
opptreden fører med seg usikkerhet i forhold til ansvar dersom noe skulle skje, sli

ordskifteretten som domstol stå som klagende part? 
Jordskifteretten som domstol kan stille krav om at informasjon som skal hentes inn til sakens 
opplysning, gjøres av partene og de kan veilede partene i så fall.  

ifteretten burde også etter vårt syn ta på seg ansvaret å sjekke påliteligheten til 
entreprenørene da de tok på seg ansvaret med å hente inn anbudene. 

Investeringstak er ikke et virkemiddel som er aktivt brukt i jordskifte-sammenheng. Vi har 
gjennom lignende saker sett lignende spørsmål blitt behandlet ulikt og still
spørsmålstegn ved behandlingen i denne saken, da det kan lett oppfattes som om 
jordskifteretten overlater risikoen til partene uten å gi noen føringer om at uforutsette 
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Et viktig kriterie for datakvaliteten er om man har benyttet et representativt utvalg av 
informanter. Ideelt sett burde vi ha snakket med alle partene for å få klarlagt saken i best 

midlertid ikke mulig grunnet tidsmangel, samt motvilje fra enkelte 
parter. Man risikerer derfor at informasjonen kan være ufullstendig. Vi har likevel snakket 
med de av partene som i størst grad berøres av saken både positivt og negativt, og som var 

e til å prate med oss, og dette har gitt oss informasjon fra ulike synsvinkler.  

Styrken ved intervjumetoden er at man får tak i menneskers kunnskap, forståelser og 
erfaringer. Det vil alltid være informasjon som  ikke kommer frem av sakspapirer og annen 
offentlig informasjon og intervjuer  åpner for muligheten for å avdekke ting underveis i 

I arbeidet med denne oppgaven har vi tilegnet oss mye kunnskap som følge av å jobbe så 
intensivt med et tema og problemstilling. Det har gjort at vi har fått nye synspunkter på 
hvordan jordskifteretten opptrer som administrator og dommer i slike saker, og hvor langt 

avsluttet og at vi som en 
del av dette emnet fikk mulighet til å oppsøke partene og se hvordan de tok seg videre etter 
at jordskifteretten avsluttet saken, og dermed se virkningene av jordskiftet, har vi reflektert 

I denne saken angående ny adkomstveg til Fjellsende ble det brukt et investeringstak som 
kort fortalt gjorde partene ut av stand til å få tiltaket gjennomført til tross for 

der feltarbeidet i Bergen og samtaler med jordskifteretten og sakkyndige oppnevnt av 
retten kom det frem at det var sakkyndiges beregninger som var grunnlag for 
anbudsinnhenting og at det var jordskifteretten som sto bak denne på vegne av partene. Det 

som følge av at jordskifteretten er organisert som en domstol vært rettet mye fokus på 
rettens stilling og ansvar i forhold til partene. Derfor bør jordskifteretten være litt obs på at 

ten har opptrådt litt i 
grenseland da de i behandlingen av denne saken sto for anbudsrunder i partenes sted. Slik 
opptreden fører med seg usikkerhet i forhold til ansvar dersom noe skulle skje, slik som 

stå som klagende part? 
Jordskifteretten som domstol kan stille krav om at informasjon som skal hentes inn til sakens 

e påliteligheten til 

sammenheng. Vi har 
ehandlet ulikt og stiller derfor 

det kan lett oppfattes som om 
jordskifteretten overlater risikoen til partene uten å gi noen føringer om at uforutsette 
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kostnader kunne påløpe. Vi mener det burde vært mulig for jordskifteretten sa
sakkyndige å bruke den kunnskapen de sitter inne med om marked etter mange års erfaring, 
og innlemmet et element i skifteplan eller vedtektene for driftslaget som kunne veilede 
partene dersom slike spørsmål skulle dukke opp. 
 
Dommere har også mulighet til å samråde seg med andre jordskiftedommere om hvordan 
man skal angripe et spørsmål. Gjennom vårt arbeid med denne oppgaven ble vi tipset om å 
lese rettsbøker fra «Dragset-Sugustad» og «Litj
behandling, men vært behandlet annerledes eller mer grundig. 
finnes mange saker hvor veg etableres ved felles tiltak. Vi er forundret over at det ikke finnes 
en veileder for hvordan retten skal stille seg til dekning av merkostnader og hvor 
rettens ansvar går når det gjelder å sjekke troverdigheten til entreprenører som får jobben.
 
Man kan jo ikke etter denne gjennomgangen la være å gruble over om saken i det hele tatt 
skulle vært fremmet og tatt opp til behandling. Det fremkom i 
burde fremmes dersom jordskifteretten blir nødt til å innlemme elementer for hvordan man 
skal behandle merkostnader, da de allerede på fremmingstidspunkt ser at det er sannsynlig 
at dette vil påløpe.  
 
 
 

 
I denne rapporten har vi tatt for oss en jordskiftesak fra Lindås komune i Hordaland. Vi har 
stått fritt til å velge innfallsvinkel og problemstilling. Saken er spesiell i den forstand at det 
ikke er vanlig å sette et investeringstak slik det her ble gjort
informerte om at han ikke hadde satt et slikt tak tidligere
diskutere om investeringstaket var en god eller dårlig løsning. Dette fordi vi ikke vet hvorvidt 
investeringstaket kunne vært satt
maksimalt for at kostnader og ulemper ikke skal overskride nytten. Saken hadde mange 
interessante momenter, men grunnet tid og rapportens omfang ble vi nødt til å begrense 
oss.   
 
Kurset har gitt oss muligheten til å tilegne oss en større kunnskap og innsikt i hvordan 
arbeidet med jordskiftesaker foregår og et innblikk i hvordan jordskifteretten fungerer. Vårt 
inntrykk er at jordskifteretten må forholde seg til spørsmål av ikke bare av juridisk og 
objektiv art, men også av subjektiv art. Evnen til empatisk tankegang ser derfor ut til
av avgjørende betydning for å oppnå optimale resultater. 
 
Som gruppe har vi klart å få til et godt samarbeid med spennende diskusjoner, hvilket har 
gitt oss godt faglig utbytte og forhåpentligvis vil være en styrke for oppgaven.
 
 

 

kostnader kunne påløpe. Vi mener det burde vært mulig for jordskifteretten sa
sakkyndige å bruke den kunnskapen de sitter inne med om marked etter mange års erfaring, 
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partene dersom slike spørsmål skulle dukke opp.  

ighet til å samråde seg med andre jordskiftedommere om hvordan 
man skal angripe et spørsmål. Gjennom vårt arbeid med denne oppgaven ble vi tipset om å 

Sugustad» og «Litj-Bjørga» der lignende tema har væ
vært behandlet annerledes eller mer grundig. Dette er kun to saker. Det 

finnes mange saker hvor veg etableres ved felles tiltak. Vi er forundret over at det ikke finnes 
en veileder for hvordan retten skal stille seg til dekning av merkostnader og hvor 
rettens ansvar går når det gjelder å sjekke troverdigheten til entreprenører som får jobben.

Man kan jo ikke etter denne gjennomgangen la være å gruble over om saken i det hele tatt 
mmet og tatt opp til behandling. Det fremkom i Litjbjørgasaken

burde fremmes dersom jordskifteretten blir nødt til å innlemme elementer for hvordan man 
skal behandle merkostnader, da de allerede på fremmingstidspunkt ser at det er sannsynlig 
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ikke hadde satt et slikt tak tidligere. Det har vært vanskelig for oss å 
diskutere om investeringstaket var en god eller dårlig løsning. Dette fordi vi ikke vet hvorvidt 
investeringstaket kunne vært satt høyere eller om det allerede er satt til hva som er 
maksimalt for at kostnader og ulemper ikke skal overskride nytten. Saken hadde mange 
interessante momenter, men grunnet tid og rapportens omfang ble vi nødt til å begrense 

igheten til å tilegne oss en større kunnskap og innsikt i hvordan 
arbeidet med jordskiftesaker foregår og et innblikk i hvordan jordskifteretten fungerer. Vårt 
inntrykk er at jordskifteretten må forholde seg til spørsmål av ikke bare av juridisk og 

v art, men også av subjektiv art. Evnen til empatisk tankegang ser derfor ut til
for å oppnå optimale resultater.  

lart å få til et godt samarbeid med spennende diskusjoner, hvilket har 
g utbytte og forhåpentligvis vil være en styrke for oppgaven.
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Dette er kun to saker. Det 

finnes mange saker hvor veg etableres ved felles tiltak. Vi er forundret over at det ikke finnes 
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jørgasaken at saker ikke 

burde fremmes dersom jordskifteretten blir nødt til å innlemme elementer for hvordan man 
skal behandle merkostnader, da de allerede på fremmingstidspunkt ser at det er sannsynlig 
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stått fritt til å velge innfallsvinkel og problemstilling. Saken er spesiell i den forstand at det 
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diskutere om investeringstaket var en god eller dårlig løsning. Dette fordi vi ikke vet hvorvidt 
høyere eller om det allerede er satt til hva som er 

maksimalt for at kostnader og ulemper ikke skal overskride nytten. Saken hadde mange 
interessante momenter, men grunnet tid og rapportens omfang ble vi nødt til å begrense 

igheten til å tilegne oss en større kunnskap og innsikt i hvordan 
arbeidet med jordskiftesaker foregår og et innblikk i hvordan jordskifteretten fungerer. Vårt 
inntrykk er at jordskifteretten må forholde seg til spørsmål av ikke bare av juridisk og 

v art, men også av subjektiv art. Evnen til empatisk tankegang ser derfor ut til å være 
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g utbytte og forhåpentligvis vil være en styrke for oppgaven. 



EIE304 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referanseliste 
 

Litteratur: 
 

• Askheim O. G. A. & Grenness T. (2008) 

organisasjonsfag. Oslo, Universitetsforlaget.

 

• Austenå, T.(1997) Vilkårene

 
• Austenå, T & Øvstedal, S. (2000).  

Universitetsforlaget. 
 

• Bjerva Ø. & Sevatdal H. (2009) 
Perspektiver på jordskifte. 

 
• Flø, O. & Austenå T. & Bjørnbet T. & Jensvoll, A.L. & Melbø A.K. & Ranum, O. (1996) 

Bruksordninger etter jordskifteloven. 

 
 

• Johannesen A. & Kristoffersen L. &

økonomisk-administrative fag.

 

• Ot.prp.nr 57 (1997-1998)

 
• Reiten, M.(2009) Avgjerd om fremme av jordskiftesak

 
• Reiten, M. (2009) Investeringstiltak får ofte et annet

legger til grunn. I: Ravna Ø.
AS. Oslo 
 

• Robberstad, A. (2009). 
 

• Sander, K. (2004) Kvalitative metoder, tilgjengelig fra 
http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2563/1/Kvalitative
metoder/Kvalitative-metoder.html

 

Grenness T. (2008) Kvalitative metoder for markedsføring og 

Oslo, Universitetsforlaget. 

Vilkårene for å kreve jordskifte. NLH, Ås 

Austenå, T & Øvstedal, S. (2000).  JORDSKIFTELOVEN med kommentarer.

Sevatdal H. (2009) Jordskifte i teoretisk perpektiv. I: Ravna Ø. 
Perspektiver på jordskifte. Gyldendal Norsk Forlag AS. Oslo 

Flø, O. & Austenå T. & Bjørnbet T. & Jensvoll, A.L. & Melbø A.K. & Ranum, O. (1996) 
Bruksordninger etter jordskifteloven. Jordskifteverket. Oslo 

hannesen A. & Kristoffersen L. & Tufte P.A (2005) Forskningsmetode for 

administrative fag. 2. utgave, 3. opplag 2010. Oslo, Abstrakt forlag AS.

1998), tilgjengelig 

Avgjerd om fremme av jordskiftesak. Gyldendal Norsk Forlag AS.

) Investeringstiltak får ofte et annet utfall enn det jordskifteretten 

I: Ravna Ø. (red.) Perspektiver på jordskifte. Gyldendal Norsk Forlag 

Robberstad, A. (2009). Sivilprosess. Bergen, Fagbokforlaget. 

Sander, K. (2004) Kvalitative metoder, tilgjengelig fra 
http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2563/1/Kvalitative-

metoder.html (lest 19.09.2012) 

39 

Kvalitative metoder for markedsføring og 

JORDSKIFTELOVEN med kommentarer. 3. utg. Oslo, 

I: Ravna Ø. (red.) 

Flø, O. & Austenå T. & Bjørnbet T. & Jensvoll, A.L. & Melbø A.K. & Ranum, O. (1996) 

Forskningsmetode for 

2. utgave, 3. opplag 2010. Oslo, Abstrakt forlag AS. 

Gyldendal Norsk Forlag AS. 

utfall enn det jordskifteretten 

Gyldendal Norsk Forlag 



EIE304 

 
• Sevatdal H. & Sky P. K. (2003) 

 
 

 

Rapporter 
 

• Litjbjørga. Samlerapport studentarbeider, Serie E2/2011
 

• Dragset-Sugustad. Samlerapport studentarbeider, Serie E2/2011
 

 

 

Rettstidende 
 

 
• 1600- 1996- 0026 Litjbjørga

 
• 1600- 1996- 0026 Litj-Bjørga

 
• 1200- 2006- 0056 Fjeldsende

 
• 2600- 2007- 0004 Litj-Bjørga

 
 

Lover 
 

• LOV-1979-12-21-77, Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven)
 

 

Bilder 
 

• Bilde 1: Einar Hegstad/Øystein Bjerva, datert 28.08.12
 
 

Kart 
 

• Kart 1: Dokumentmappe
• Kart 2: Gule sider.no 
• Kart 3: Kartgrunnlag fr
• Kart 4: Rettsbok Fjellsende

 

 

Sky P. K. (2003) Eigedomsteori. Institutt for landskapsplanlegging, NLH

Litjbjørga. Samlerapport studentarbeider, Serie E2/2011 

Sugustad. Samlerapport studentarbeider, Serie E2/2011 

0026 Litjbjørga 

Bjørga 

0056 Fjeldsende 

Bjørga 

77, Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) 

Bilde 1: Einar Hegstad/Øystein Bjerva, datert 28.08.12 

okumentmappe Fjellsendesaken, Nord- og midhordaland jordskifterett

Kartgrunnlag fra Statens kartverk, seeiendom.no 
Kart 4: Rettsbok Fjellsende-saken. Nord- og midhordland jordskifterett

40 

Institutt for landskapsplanlegging, NLH 

rdaland jordskifterett 

og midhordland jordskifterett 



EIE304 

Tabeller 
• Tabell 1: Rettsbok- Fjellsende, Nord

 

 

Fjellsende, Nord- og Midhordland jordskifterett

41 

og Midhordland jordskifterett 



EIE304 

Vedlegg 

Vedlegg 1, brev til parter

 
 

 

Vedlegg 1, brev til parter 

42 

 



EIE304 

Vedlegg 2, Intervjuguide
 
Vi åpnet hvert intervju med å legge fram jordskiftekartet og be partene peke ut hvilken 
grunn parten eier.  
 
For hvert møte med partene bruk
ikke brukt samme rekkefølge i spørsmålene ved hvert intervju, da det ofte ble naturlig for 
samtalen å endre rekkefølgen underveis i intervjuet. 

 
1. Intervjuguide for intervju med partene og rekviren

1. Hvordan stiller du deg til at din eiendom ble med i jordskiftet?

a. Mener du at du har nytte av vegen?

2. Hva synes du om kostnadsfordelingen som ble gjort?

3. Er du fornøyd med nivået på tilskuddene for skogområdene?

4. Hva synes du om hvordan jordskifteretten 

a. Før saken 

b. Under saken 

c. Etter saken 

5. Hvordan opptrådte naboene?

a. Før saken 

b. Under saken 

c. Etter saken 

6. Hva synes du om hvordan naboene opptrådte?

7. Hvordan er ditt forhold til naboene i dag?

8. Hva synes du om resultatet av saken?

9. Ingen er bundet til å betale mer enn til sammen 1 600 000kr, fordelt etter andeler.

a. Har det skapt problemer for byggingen?

b. Hva er prisen på vegen i dag?

c. Har dere en løsning for kostnader over dette taket?

10. Hvordan er situasjonen i dag?

a. Vegbygging 

b. Veglag 

c. Naboforhold 

 
 

 

Vedlegg 2, Intervjuguider 

Vi åpnet hvert intervju med å legge fram jordskiftekartet og be partene peke ut hvilken 

For hvert møte med partene brukte vi semi-strukturerte spørreskjema. Det ble imidlertid 
ikke brukt samme rekkefølge i spørsmålene ved hvert intervju, da det ofte ble naturlig for 
samtalen å endre rekkefølgen underveis i intervjuet.  

1. Intervjuguide for intervju med partene og rekvirentene
Hvordan stiller du deg til at din eiendom ble med i jordskiftet? 

Mener du at du har nytte av vegen? 

Hva synes du om kostnadsfordelingen som ble gjort? 

Er du fornøyd med nivået på tilskuddene for skogområdene? 

Hva synes du om hvordan jordskifteretten håndterte saken? 

Hvordan opptrådte naboene? 

Hva synes du om hvordan naboene opptrådte? 

Hvordan er ditt forhold til naboene i dag? 

Hva synes du om resultatet av saken? 

betale mer enn til sammen 1 600 000kr, fordelt etter andeler.

Har det skapt problemer for byggingen? 

Hva er prisen på vegen i dag? 

Har dere en løsning for kostnader over dette taket? 

Hvordan er situasjonen i dag? 
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Vi åpnet hvert intervju med å legge fram jordskiftekartet og be partene peke ut hvilken 

strukturerte spørreskjema. Det ble imidlertid 
ikke brukt samme rekkefølge i spørsmålene ved hvert intervju, da det ofte ble naturlig for 
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betale mer enn til sammen 1 600 000kr, fordelt etter andeler. 
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2. Intervjuguide for intervju med sakkyndig, Ottar Haugen
Intervjuet fant sted 30. August på Ottar Haugens kontor i Bergen.

1. Hva var din rolle under saken?

2. Burde jordskifteretten satt et høyere tak, synes du?

3. Du laget et grunnlag for anbudsinnhentingene? 

a. Fikk dere inn mange anbud?

b. Det at anbudene var såpass mye høyere enn ditt anslag, hva mener du om 

det? 

4. Hva la du til grunn for kostnadsvurderingen?

5. Var du med på å se på alle traséene?

6. Hadde de andre traséene blitt dyrere å bygge ut?

7. Har du kun sett på kostnadene og

8. Var det du som avgjorde nivået på tilskuddene for skog?

9. Mener du at skogteigene i nord burde vært med i skiftefeltet?

a. Kan de søke mer tilskudd hvis disse kjøper seg inn senere?

b. Har disse en annen mulighet for å ta ut skogen via veg?

10. Hva mener du om skogforholdene i området?

a. Kan de ta ned skog og plante på nytt?

11. Har du vært sakkyndig for jordskifteretten tidligere?

a. Vet du om vegene stort sett har blitt bygget?

12. Vi ser at vegtraséen er flyttet 5 meter. Hva tenker du myren som ligger midt i 

vegtraséen? 

 

 

3. Intervjuguide for intervju med sakkyndig, Nils Kaalaas
Intervjuet fant sted 29. August på Kaalaas´ kontor i Lindås.

 

juguide for intervju med sakkyndig, Ottar Haugen
Intervjuet fant sted 30. August på Ottar Haugens kontor i Bergen. 

Hva var din rolle under saken? 

Burde jordskifteretten satt et høyere tak, synes du? 

Du laget et grunnlag for anbudsinnhentingene?  

inn mange anbud? 

Det at anbudene var såpass mye høyere enn ditt anslag, hva mener du om 

Hva la du til grunn for kostnadsvurderingen? 

Var du med på å se på alle traséene? 

Hadde de andre traséene blitt dyrere å bygge ut? 

Har du kun sett på kostnadene og vegtrasé? 

Var det du som avgjorde nivået på tilskuddene for skog? 

Mener du at skogteigene i nord burde vært med i skiftefeltet? 

Kan de søke mer tilskudd hvis disse kjøper seg inn senere? 

Har disse en annen mulighet for å ta ut skogen via veg? 

om skogforholdene i området? 

Kan de ta ned skog og plante på nytt? 

Har du vært sakkyndig for jordskifteretten tidligere? 

Vet du om vegene stort sett har blitt bygget? 

Vi ser at vegtraséen er flyttet 5 meter. Hva tenker du myren som ligger midt i 

3. Intervjuguide for intervju med sakkyndig, Nils Kaalaas
Intervjuet fant sted 29. August på Kaalaas´ kontor i Lindås. 
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juguide for intervju med sakkyndig, Ottar Haugen 

Det at anbudene var såpass mye høyere enn ditt anslag, hva mener du om 

 

Vi ser at vegtraséen er flyttet 5 meter. Hva tenker du myren som ligger midt i 

3. Intervjuguide for intervju med sakkyndig, Nils Kaalaas 
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1. Hva var din rolle i jordskiftesaken?

2. Stemmer det at du du tidligere har forsøkt minnelig avtale om vei?

a. Har du oversikt over hva 

b. Var grunneiere villige å til å være med i avtalen?

3. Da det ikke ble en minnelig avtale. Var det du som foreslo jordskifteretten?

4. Med tanke på de nye anbudene vi har fått høre om. Hva ligger det laveste anbudet 

på i dag? 

a. Har dere undersøkt seriøsiteten til denne entreprenøren?

5. Har partene søkt om mer penger fra Lindås kommune?

6. Hvor mye tilskudd kan kommunen gi?

a. Kan dere gi mer enn de 400 000 kronene som er gitt?

b. Er kommunen villig til å strekke seg langt for å hjelpe?

7. Plikter kommunen å stille med veg?

8. Mener du at eiendommene i nord burde vært med som parter i saken?

9. Hvis eiendommene i nord kjøper seg inn på vegen. Kan de få mer tilskudd da?

10. Skal veien stenges ved Fjellsende (gjennomkjøring)?

11. Hvordan ser du på arealformålet i kommune

12. Hvordan ser du på at veialternativ 1 er tegnet inn som vei til Fjellsende i 

kommuneplan for Lindås kommune. 

13. Hva tenker du om fremtidige utbyggingsmuligheter i området?

a. Vil det være en fordel mtp. dette at det blir b

14. Hva tenker du om fremtidig muligheter for fritidsområde?

a. Vil vegen ødelegge området som rekreasjonsområde?

15. Har kommunen et ansvar på å tilrettelegge for adkomst for brann

til hus? 

 
 
 
 
 

 
 

 

Hva var din rolle i jordskiftesaken? 

Stemmer det at du du tidligere har forsøkt minnelig avtale om vei?

Har du oversikt over hva kostnadene var den gangen? 

Var grunneiere villige å til å være med i avtalen? 

Da det ikke ble en minnelig avtale. Var det du som foreslo jordskifteretten?

Med tanke på de nye anbudene vi har fått høre om. Hva ligger det laveste anbudet 

ndersøkt seriøsiteten til denne entreprenøren? 

Har partene søkt om mer penger fra Lindås kommune? 

Hvor mye tilskudd kan kommunen gi? 

Kan dere gi mer enn de 400 000 kronene som er gitt? 

Er kommunen villig til å strekke seg langt for å hjelpe? 

en å stille med veg? 

Mener du at eiendommene i nord burde vært med som parter i saken?

Hvis eiendommene i nord kjøper seg inn på vegen. Kan de få mer tilskudd da?

Skal veien stenges ved Fjellsende (gjennomkjøring)? 

Hvordan ser du på arealformålet i kommunedelplanen for industriområdet ved kaia?

Hvordan ser du på at veialternativ 1 er tegnet inn som vei til Fjellsende i 

kommuneplan for Lindås kommune.  

Hva tenker du om fremtidige utbyggingsmuligheter i området? 

Vil det være en fordel mtp. dette at det blir bygget en vei? 

Hva tenker du om fremtidig muligheter for fritidsområde? 

Vil vegen ødelegge området som rekreasjonsområde? 

Har kommunen et ansvar på å tilrettelegge for adkomst for brann- 
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Stemmer det at du du tidligere har forsøkt minnelig avtale om vei? 

Da det ikke ble en minnelig avtale. Var det du som foreslo jordskifteretten? 

Med tanke på de nye anbudene vi har fått høre om. Hva ligger det laveste anbudet 

 

Mener du at eiendommene i nord burde vært med som parter i saken? 

Hvis eiendommene i nord kjøper seg inn på vegen. Kan de få mer tilskudd da? 

delplanen for industriområdet ved kaia? 

Hvordan ser du på at veialternativ 1 er tegnet inn som vei til Fjellsende i 
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Vedlegg 3, Jordskiftekart med trasé

Jordskiftekart med valgt trasé

 

 

Vedlegg 3, Jordskiftekart med trasé 

ordskiftekart med valgt trasé 
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FORORD 
 

Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med emnet EIE304 – Feltarbeid i eiendomsfag. 

Dette er et kurs som baserer seg på at studentene tilbringer en uke ute i feltet og arbeider 

med en konkret jordskiftesak som har vært behandlet i en jordskiftedomstol. I år tilbrakte vi 

en uke i Bergen og Nord- og Midhordaland jordskifterett i perioden 26. – 31. august 2012. Vi 

fikk tildelt en konkret jordskiftesak som har vært bakgrunn for våre undersøkelser. Vår sak 

var en sak på Lyssand i Os kommune. 

Vi er gruppe fem og består av Even Enger, Lars-Herman Eek, Odd Erling Lunde og Magnus 

Jordheim Myhre. Vi er alle eiendomsfags studenter ved Universitetet for miljø- og 

biovitenskap (UMB).  

Oppgaven er en rapport basert på intervjuer med aktuelle parter, samtale med 

jordskiftedommeren som hadde saken og utarbeidelse av alternative løsninger som kunne 

vært benyttet i saken. Vi har også hatt tilgang til annet aktuelt stoff og materiale som 

jordskifteretten hadde tilgjengelig i rettens lokaler og rettsboken til vår aktuelle sak.  

 

Vi ønsker å takke jordskiftedommer Kristin Lande for god innføring i den aktuelle 

jordskiftesaken, flere av de berørte grunneierne for at de ville stille opp og prate med oss og 

Einar Hegstad og Øystein Bjerva for god veiledning.   

 

Ås, 11.10.2012 

 

 

Even Enger      Lars- Herman Eek 

 

 Odd Erling Lunde     Magnus Jordheim Myhre 
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1. INNLEDNING 

 

1.1. Tema 

Denne rapporten er en obligatorisk del av arbeidet i kurset ”Feltarbeid i eiendomsfag - 

EIE304” ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Kurset bestod av en obligatorisk 

ekskursjon til Bergen fra 26. til 31. August 2012 hvor det ble gjennomført et feltkurs. Vi har i 

forbindelse med feltarbeidet sett nærmere på en konkret jordskiftesak som ble påbegynt i 

2008 i Nord- og Midhordaland jordskifterett og avsluttet i 2012. Saken vil bli omtalt som 

«Lyssand» i denne rapporten.  

Saken dreide seg om spørsmål knyttet til bruken av en veg på Lyssand i Os kommune, 

Hordaland. Hovedtema i saken var først grensegang etter jordskiftelovens § 88 og deretter 

ble det krevd jordskifte for å finne en løsning som reduserer eller fjerner behovet for en veg 

som gikk forbi rekvirentens bolig (gbnr. 64/3). Rekvirent krevde da jordskifte med hjemmel i 

jordskifteloven § 2 bokstav e, felles tiltak1. Dommen endte derimot i en bruksordning etter 

jordskiftelovens § 2 bokstav c. 

Jordskiftesaken dreide seg i første omgang om hvem som var rettmessig eier av den 

omtvistede vegen, se figur 1. Det var også tidvis mye trafikk på vegen og særlig mye 

tungtransport knyttet til Lyssand AS’ fabrikk som produserer vinduer og dører. Rekvirenten 

av saken ønsket at denne trafikken skulle opphøre i tillegg til bnr. 1 og bnr. 26’s bruk av 

vegen. Mens saken pågikk kjøpte Lyssand AS gbnr. 64/36, rev deretter bygninger og 

etablerte en parkeringsplass til fabrikken på denne eiendommen, bnr. 97 og 128. Det ble 

også opparbeidet en ny adkomstveg til fabrikklokalene, se figur 1 ”avtalevegen”. Dette førte 

til at tungtransporten på vegen forbi rekvirentens hus opphørte og mye av problemstillingen 

knyttet til jordskiftesaken løste seg selv. Jordskifteretten avløste imidlertid ikke vegrettene 

til bnr. 1 og 26 og det ble i stedet opprettet en bruksordning med et veglag med vedtekter 

som brukerne av vegen ble en del av. 

                                                           
1 Felles tiltak vil si at jordskifteretten kan bestemme at partene skal foreta investeringer for å løse problemet 
der bruksregler ikke er tilstrekkelig. Felles tiltak kan altså eksempelvis være nødvendig i de situasjoner der 
bygging av vei kan være til nytte for flere eiendommer. 
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Figur 1 Oversiktskart over Lyssand (Kilde: Jordskifteretten / Statens Kartverk). Redigert av Odd Erling Lunde 
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Figur 2 Bilde av omtvistet veg og hus på bnr. 3. (Foto: Odd Erling Lunde) 

 

 

Figur 3 Bilde av "sjøvegen" og bnr. 1 på venstre side av vegen og bnr. 26 på høyre side. (Foto: Odd Erling Lunde) 
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1.2. Problemstillinger 

Jordskiftesaken gjelder ønske fra rekvirent om å erstatte veg igjennom hans tun der flere 

eiendommer har vegrett. Rekvirenten, heretter bnr. 3, krevde derfor sak med hjemmel i 

jordskifteloven §§ 2 bokstav e / 4, fjerde ledd med sikte på å få den aktuelle vegen erstattet 

av andre atkomstveger. Det er altså en sak krevd om etablering av felles tiltak for å bedre 

vegforholdene for de berørte eiendommene på Lyssand. Det var imidlertid ikke alle partene i 

saken som var enige i dette, og som ikke så noe annet alternativ enn å bruke vegen igjennom 

tunet til bnr. 3. 

Saken reiser flere interessante problemstillinger. Vi har derfor valgt å lage en 

hovedproblemstilling som vi belyser med underproblemstillinger vi syntes var riktige å jobbe 

med i denne saken: 

1.2.1. Hovedproblemstilling 

En vurdering / analyse av selve jordskiftesaken 

1.2.2. Underproblemstillinger 

1. Alternative løsninger på vegproblematikken 

2. Tjenelighetsspørsmålet vedrørende bnr. 3 

3. Tjenelighetsspørsmålet vedrørende bnr. 1 og 26 

4. Bruksordningen – fungerer eller fungerer det ikke? 

5. Prosessen - hvordan føler partene prosessen har vært? 

 

1.3. Fremgangsmåte 

Arbeidet med kurset startet før vi dro til Bergen med at alle på gruppen leste gjennom 

rettsboken vi hadde fått utdelt og satte seg inn i saken «Lyssand». Dette gjorde at vi hadde 

et godt utgangspunkt over hva saken gikk ut på før vi satt i gang med feltkurset. Vi hadde 

under en kort presentasjon av saken fått høre fra lærerne at det var et relativt høyt 

konfliktnivå mellom partene. På den første dagen i Bergen fikk vi en innføring til saken av 

jordskiftedommer Kristin Lande. Resten av denne dagen ble brukt til å bla gjennom 

dokumentene som hadde kommet frem i forbindelse med saken. Vi tok også kontakt med 

aktuelle parter for å forhøre oss om de ville stille opp og svare på noen spørsmål vi hadde til 

saken. Det var på forhånd sendt ut brev til partene for å gjøre dem oppmerksomme på at 

det var noen studenter som så på saken.  De fleste partene stilte seg positive til å snakke 

med oss, og vi fikk avtalt at vi skulle møte dem dagen etter. Vi fikk dessverre ikke snakket 

med Lyssand AS, bnr. 5 og bnr. 2. Ettersom vi viste at det var et høyt konfliktnivå mellom 

partene, så valgte vi å møte dem hver for seg. Den påfølgende tirsdagen dro vi ut til Lyssand 

og fikk en gjennomgang på stedet av jordskiftedommer Kristin Lande. 

Intervjuene av partene foregikk ved at vi oppsøkte dem hjemme hos dem, og vi stilte dem 

stort sett de samme spørsmålene. De fleste partene hadde en del å si, så vi startet med å la 
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dem fortelle fritt hva de syntes og mente om prosessen og utfallet av saken.  Deretter 

begynte vi å stille mer konkrete spørsmål. Disse spørsmålene ligger som vedlegg 3. Vi prøvde 

å forholde oss nøytrale under intervjuene og ikke diskutere for mye med partene. Vi prøvde 

å holde en åpen tone og prøvde å få partene til å fortelle om sine egne oppfatninger og 

tanker om prosessen rundt jordskiftesaken.  

 

 

2. TEORI 
 

2.1. Innledning 

Vi har sett på det teoretiske grunnlaget for jordskiftesaken på Lyssand. Det blir her en 

gjennomgang av viktige teoretiske begreper for vår jordskiftesaken. Gjennomgangen 

omhandler: Prosessen og fremming av jordskifte, bruksordning, veglag, andelsfordeling, 

anke til jordskifteoverretten og til slutt sosiale effekter av jordskifte. Disse temaene er 

aktuelle for saken vi har jobbet med. 

 

2.2. Prosessteori 

Prosessen i jordskifteretten er annerledes fra alminnelige domstoler. Jordskifteretten har 

større veiledningsplikt da den fungerer som konfliktløser hvor partene i de eventuelle 

sakene ikke trenger annen juridisk bistand i form av advokat. Det stilles et større krav til 

fagkunnskap da jordskifteretten er en særdomstol med spesifisering innen jordskifte.  

Regler som er gitt i tvisteloven §11-5 gjelder også i jordskifteloven jf. jskl. §97 (Ravna 2009, s. 

355). Det vil si at reglene i de alminnelige domstolene er nærmest like som i jordskifteretten. 

Jordskifteretten har ikketapsgaranti jf. jskl. §3. Denne garantien sikrer begge parters 

interesser og krever et tettere samarbeid mellom parter og dommer. Dette er også mye av 

grunnen til at mange jordskiftesaker blir løst ute i felten hvor de aktuelle partene og 

dommeren sammen kommer frem til den beste løsningen.  

I jordskifteretten har vi to sakstyper - rettsendrende og restfastsettende saker. 

Restfastsettende saker kan for eksempel være grensetvister og lignende, hvor prosessen er 

mer tilnærmet lik alminnelig domstol. De rettsendrede sakene ses ofte på som tradisjonelle 

jordskiftesaker og trenger en høyere grad av veiledningsplikt. Sakene trenger større 

oppfølging fra rettsystemet og blir løst tilnærmet slik det er forklart over. Prosessen påvirker 

hvordan enkelte oppfatter jordskifteretten, og det har en viss påvirkning på utfallet av de 

sosiale effektene i jordskifte. De rettsendrede sakene hjemles i jskl. §2 og de 

rettsfastsettende sakene hjemles i jskl. §88 og 88a (Ravna 2009, s. 355).  
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Den største forskjellen på prosessen i jordskifteretten og de alminnelige domstolene, er at 

partene og dommerne er mer delaktige og finner frem til best mulig løsninger sammen, ofte 

ute i felten. Dette er det også et større krav til da det ikke skal være noen tapende part i en 

jordskiftesak.  

 

2.3. Fremming av jordskifte 

Det må legges vilkår til grunn som skal oppfylles for at jordskifteretten kan avgjøre om det 

skal fremmes en jordskifte sak jf. Jordskiftelova § 1-3. Hvis ikke disse vilkårene er oppfylt kan 

ikke jordskifte fremmes. Fremming betyr at saken skal bli tatt inn for domstolen. 

Det første vilkåret finner vi i jordskiftelova §  1.  Der står det at eiendommen må være 

utjenlig sånn den er i dag, og ved et jordskifte vil eiendommen bli tjenlig igjen med tanke på 

driftsmåte og utnyttingsform som er et aktuelt tema i dag. Jordskifteretten må se på ”tid og 

tilhøve”, utnytting av eiendommer forandrer seg som oftest over en tidsperiode. Det er da 

viktig å se på dagens situasjon, samt videre utvikling fremover i tide. Vurdering som skal tas 

må være objektiv, det vil si at man ser på eiendommen og ikke eieren. Denne vurderingen er 

en skjønnsmessig vurdering jordskifteretten må ta for hver enkelt eiendom (Ravna 2009, s. 

321 - 322). Hvis jordskifteretten tolker det slik at det ikke er tjenlig med ett jordskifte, må 

partene vente 10 år for å få prøvd saken sin på nytt.  

Det andre vilkåret for jordskifte står i jordskiftelova § 2 bokstav a-i. Denne paragrafen sier 

hvordan de forskjellige sakene skal løses. Saken må oppfylle en eller flere av disse punktene: 

- Løse opp sameie. 

- Utforme eiendommer ved ombytting av grunn og rettigheter. 

- Regler om bruk i forskjellige områder med sambruk, ikke sambruk, samiske 

reinbeiteområder, personlige skogeiendommer - og fjellstrøk. 

- Avløsing av bruksretter. 

- Sams tiltak. 

- Forme og dele eiendommer. 

- Fordele arealverdier og kostnader ved sams tiltak. 

- Omforme eiendommer og retter når disse er utjenlige. 

 

Jskl § 3 bokstav a sier at ingen skal lide tap under jordskifte. Det vil si at ulempen og 

kostnaden ikke kan være høyere en nytten for eiendommen. Denne regelen blir ofte kalt for 

”ikke- tapsgarantien” eller ”tapsgarantien”. Så alle partene i en jordskiftesak kan ikke lide 

noe tap, hvis jordskifte kan gjennomføres. Jskl § 3 bokstav b setter regel om skiftenytte i alle 

saker, det betyr at alle må ha en positiv nytte av jordskifte (Ravna 2009, s. 243). 
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2.4. Bruksordning  

Jordskifteretten kan med hjemmel i § 2, bokstav c og e og §§ 33 – 35 i jordskifteloven 

etablere ulike lag og legge til rette for ulike bruksordninger og felles investeringer. Dette kan 

skje som en selvstendig bruksordningssak, en egen sak om felles tiltak, en kombinasjon 

mellom begge sakstypene eller som del av en jordskiftesak på et annet grunnlag. En 

bruksordning forandrer ikke selve eiendoms- og rettighetsforholdene, men det gis regler om 

hvordan bruken skal utøves. Hvis det ikke er nok å gi bruksregler og en trenger å 

gjennomføre investeringer for å løse problemet snakker vi om sams tiltak (felles 

investeringer).  Jordskifteretten kan også avløse varige bruksretter som vegretter, 

beiteretter ol. hvis det blir vanskelig å utnytte eiendommen retten ligger på. Bruksretten kan 

avløses ved at en får erstatning i form av areal, penger eller på en annen måte, jf. 

Jordskifteloven § 2, d.   

Jordskifteloven § 33 sier at «Jordskifteretten kan ordne tilhøva mellom eigar og 

bruksrettshavar, og mellom bruksrettshavarane innbyrdes. Mellom anna kan retten avgrense 

feltet for utøving av ein bruksrett, gi reglar om bruksmåten og flytte bruksretten frå ein stad 

til ein annan eller frå ein eigedom til ein annan eigedom».   

I jordskifteloven § 35 er det oppregnet en rekke sakstyper i bokstavene a til j. Paragrafen har 

innledningsvis en ordlyd som lyder slik: «Reglar om bruk og sambruk kan mellom anna gå ut 

på:». Dette betyr at paragrafen ikke gir en uttømmende regulering av aktuelle 

bruksordninger. I vår sak så er den aktuelle bruksordningen en privat veg, og det er en av de 

mest vanlige bruksordningssakene for jordskifteretten, og er nevnt under bokstav j i 

jordskiftelovens § 35: «Fastsette reglar for sams bruk i samband med drift og vedlikehald av 

vegar…». Denne bestemmelsen ble tatt inn etter en endring av loven i 2006.  

 

2.5. Veglag 

Alle som har rett til å kjøre på en veg, har også rett til å være med og bestemme bruken av 

den. Bestemmelsene i vegloven gjelder for alle som eier, bruker eller har bruksrett til vegen. 

Jordskifteretten skal gi regler om administrasjon av vegen, jf. Vegloven § 55. Det er kapittel 6 

i denne loven som omhandler private veger. Vegloven § 54 sier at: 

«når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar 

eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av 

vegen, å halde vegen i forsvarlig og brukande stand».  

Dette betyr at alle brukere av vegen skal betale etter høvetall, altså etter bruken. Dette 

betyr i praksis at de som bor nærmest vegens begynnelse betaler mindre enn de som bor 

lengst inn.  
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Brukerne av vegen utgjør et veglag. Dette kommer frem i vegloven § 55. I forbindelse med 

jordskiftesaken Lyssand ble det besluttet at det skulle etableres et veglag med regler knyttet 

til deltakelse og bruk. Det er laget vedtekter med 12 punkter som partene må forholde seg 

til. Veglaget kan treffe flertalls avgjørelser om vegdriften, og ha et styre som står for den 

daglige driften av veglaget.  

Det er videre i § 8 i vedtektene lagt ned begrensinger som sier at kjøring forbi boligen på 

64/3 kun tillates til landbruksrelatert kjøring på bnr 1, kjøring til eksisterende våningshus på 

bnr 1 og bnr 26 og kjøring til bnr 3.  

 

2.6. Andelsfordeling på Lyssand 

Jordskifteretten kan ordne forhold som er knyttet til bygging og bruk av private veger. Dette 

betyr at retten danner eierlag med vedtekter, de fastsetter en andelsfordeling for bygging og 

vedlikehold, samt kan ilegge bestemmelser om innkjøp. Når det gjelder eierskapet i vegen, 

så blir det en form for tvunget medeierskap. Dette siden en ikke kan melde seg ut av 

veglaget (må i så fall selge og flytte). Når det skal fastsettes en andelsfordeling så kan dette 

gjøres på flere måter. Det kan være etter skjønn, nytte eller nytte, bruk og slitasje sett under 

ett. 

Fra rettsboken til Lyssand kan vi i § 7 til bestemmelsene til veglaget lese hvordan 

medlemmenes andel i veglaget er fordelt. Her ser vi fordelingen som jordskifteretten kom 

frem til: 

Andelsfordeling 

Lyssand 

Gnr/Bnr Andel i % 

64/1 30 

64/3 30 

64/5 10 

64/13 10 

64/26 20 

Sum 100 

 

Det er uklart hvordan jordskifteretten har kommet frem til denne fordelingen. Vi ser at gbnr. 

64/3 har en andel på 30 %. Det kan stilles spørsmål til hvordan denne andelen har kommet 

opp. Eier av 64/3 opplyste under samtale med oss studenter at hun ikke benyttet seg av 

vegen, men heller brukte en annen adkomstveg hun disponerer på sin eiendom. Dette betyr 
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at hun må bære 30 % av kostnadene ved en eventuell oppgradering av vegen, selv om hun 

ikke vil ha noe spesiell nytte av dette. Fra rettsboken kommer det frem at eier av bnr. 3 har 

innvendinger mot at de har fått en andel på 30 % siden de vil ha begrenset nytte av den 

omtvistede vegen hvis retten til å kjøre på ”sjøvegen”. Retten har i midlertid vurdert at bnr. 

3 må ha god nytte av den omtvistede vegen når bolighusets inngangsparti vender mot 

denne.   

Det er § 6 som forteller om fordeling av kostnader. Fra vedtektene kan en lese «Kostnadene 

med vedlikehold og investering skal fordeles på medlemmene etter andel i laget».  

§ 12 sier noe om endring av vedtektene. Her kommer det frem at «Vedtektene kan endres 

på årsmøte med minimum ¾ flertall». Det kan være på grunn av dette at 64/3 har fått en 

stor andel i veglaget, slik at hun ikke skal miste all innflytelse over vegen som går over 

hennes eiendom. 

2.6.1. Hvordan forholdene har blitt på Lyssand etter jordskifte 

Etter at jordskifte ble holdt og saken ble rettskraftig så har det ikke skjedd så mye på 

Lyssand. Dette kan være fordi saken ikke ble endelig avsluttet før i Mars 2012. Ut ifra 

vedtektene ble det bestemt en midlertidig leder av veglaget, og at han har ansvaret for at 

det blir kalt inn til det første årsmøtet senest 3 måneder etter at saken er rettskraftig. Under 

samtale med vedkommende kom det frem at dette ikke har blitt gjort ennå.  

 

2.7. Anke til jordskifteoverretten 

Er man uenig i jordskifterettens avgjørelse kan man ta saken inn for en ankeinstans. Det er 

to muligheter innen for ankeordningen, avgjørelser kan enten påankes i lagmannsretten 

eller i jordskifteoverretten. Ankefristen er satt til 1 måned.  

Feil ved rettsbruken eller saksbehandlingen kan overjordskifte ankes til lagmansretten, men 

når det gjelder de skjønnsmessige vurderingene er det ikke mulig å ta de videre til 

lagmannsretten. Jf. Jordskifteloven § 71 (Jordskiftedomstolene 2007). Lyssandsaken ble 

anket til jordskifteoverretten av bnr. 3, men anken ble senere trukket. Vi fikk opplyst at 

grunnen var for høye kostnader, manglende motivasjon og at de ikke ville bruke mer tid på 

saken. 

 

2.8. Sosiale effekter av jordskifte 

Sosiale effekter i jordskifte blir ikke tatt i særlig betraktning, da dette er vanskelig å måle. 

Det er dog gjort undersøkelser som omfatter hvordan enkelte parter og/ eller 

enkeltmennesker påvirkes i jordskiftesaker. Dette ser vi igjen i oppgaven vår, hvor vi ser på 

hvordan forholdet mellom de forskjellige partene har utviklet seg etter jordskifte.  
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Det er forskjellig hvordan de sosiale effektene er ut ifra hvordan sakene utarter seg. I noen 

tilfeller kommer det frem at partene ikke ville ønske det hadde vært en jordskiftesak på 

bakgrunn av det negative utfallet av de sosiale effektene. Selv om det er en ikketapsgaranti i 

jordskiftesakene er det ikke alle som ser løsningene like positive. Det at konfliktnivået også 

kan bli større i enkelte saker gjør at det slår negativt ut på sosiale effekter. Når begge parter 

eller enkelte parter ser en bedre løsning etter jordskifte vil dette da ha en positiv sosial 

effekt. Jo lenger tid det har gått etter de enkelte sakene er avsluttet er det også lite igjen av 

de sosiale effektene. Dette kommer frem av undersøkelser gjort i en masteroppgave 

(Laskemoen & Universitetet for miljø- og biovitenskap . Institutt for landskapsplanlegging 

2011).  

Det å ta hensyn til sosiale effekter blir ikke like lett da det er vanskelig å måle hvor store de 

er og hvilken retning de heller. Dette er noe som også gjør at enkelte parter kan føle en 

større negativ sosial effekt til enkelte saker. 

 

 

3.  PRESENTASJON AV SAKEN 

 

3.1. Innledning 

Mye av bakgrunnen for saken er allerede nevnt før i teksten, men det kan være vanskelig å 

holde styr på forskjellige hendelsesforløp i prosessen. Vi valgte derfor å lage en tidslinje som 

tydeligere viser hva som har skjedd opp igjennom tiden i saken på Lyssand. 



 

3.1.1. Historisk tidslinje 

 

 

• Den omtvistede veien gjennom bnr. 3 har blitt brukt av partene i 100 år

1945
• Lyssand AS starter opp og mye tungtrafikk begynner å kjøre på veien i tillegg til 

beboerne av de øvrige eiendommene rundt.

1997

• Lyssand AS inngår avtale med grunneierne bnr. 2 og bnr. 3 for å løse veiproblemet 
gjennom tunet til bnr. 3 og bygge alternativ vei (der den ligger idag).  Får ikke 
gjennomført pga. neg. servitutt 64/36.

2006
• Vei blir mer og mer ødelagt, og den er meget smal. Bnr. 26 og Bnr. 5 søker 

kommunen om å utvide veien.

2006

• Bnr. 3 krever grensegang etter jskl 
motsetter seg utvidelse av veien. I tillegg mener han at han har gjerdeplikten.

2008
• Dommer i jordskifteretten erklærte tvisten tatt opp til doms.

2009

• Bnr. 3 vinner grensegangssak. Blir oppfordret av en jordskiftedommer om å 
fremme § 2 sak for å få trafikken bort fra veien gjennom deres tun og stenge 
veien.

2009
• Vurdering av fremming av jordskiftesak krevd av bnr. 3 for å få vegen erstattet av 

andre atkomstveger til de aktuelle eiendommene.

2010

• Lyssand AS kjøper eiendommene 64/36, 97, 128 og hus blir revet på bnr. 36. 
Negativ servitutt bortfaller og vei fra fabrikk blir bygd. Bnr. 2 og 47 får da denne 
nye atkomstvegen.

2010

• Fortsatt problemer med trafikken fra 64/1, 64/26 (og 64/5). Jordskiftesak 
fremmes. 

2011
• Saken avsluttes 24.01.2011.

Den omtvistede veien gjennom bnr. 3 har blitt brukt av partene i 100 år

Lyssand AS starter opp og mye tungtrafikk begynner å kjøre på veien i tillegg til 
beboerne av de øvrige eiendommene rundt.

Lyssand AS inngår avtale med grunneierne bnr. 2 og bnr. 3 for å løse veiproblemet 
gjennom tunet til bnr. 3 og bygge alternativ vei (der den ligger idag).  Får ikke 
gjennomført pga. neg. servitutt 64/36.

Vei blir mer og mer ødelagt, og den er meget smal. Bnr. 26 og Bnr. 5 søker 
kommunen om å utvide veien.

Bnr. 3 krever grensegang etter jskl § 88, da han mener at veien tilhører han og 
motsetter seg utvidelse av veien. I tillegg mener han at han har gjerdeplikten.

Dommer i jordskifteretten erklærte tvisten tatt opp til doms.

Bnr. 3 vinner grensegangssak. Blir oppfordret av en jordskiftedommer om å 
2 sak for å få trafikken bort fra veien gjennom deres tun og stenge 

Vurdering av fremming av jordskiftesak krevd av bnr. 3 for å få vegen erstattet av 
andre atkomstveger til de aktuelle eiendommene.

Lyssand AS kjøper eiendommene 64/36, 97, 128 og hus blir revet på bnr. 36. 
Negativ servitutt bortfaller og vei fra fabrikk blir bygd. Bnr. 2 og 47 får da denne 
nye atkomstvegen.

Fortsatt problemer med trafikken fra 64/1, 64/26 (og 64/5). Jordskiftesak 

Saken avsluttes 24.01.2011.

15 

 

Den omtvistede veien gjennom bnr. 3 har blitt brukt av partene i 100 år

Lyssand AS starter opp og mye tungtrafikk begynner å kjøre på veien i tillegg til 

Lyssand AS inngår avtale med grunneierne bnr. 2 og bnr. 3 for å løse veiproblemet 
gjennom tunet til bnr. 3 og bygge alternativ vei (der den ligger idag).  Får ikke 

Vei blir mer og mer ødelagt, og den er meget smal. Bnr. 26 og Bnr. 5 søker 

88, da han mener at veien tilhører han og 
motsetter seg utvidelse av veien. I tillegg mener han at han har gjerdeplikten.

Bnr. 3 vinner grensegangssak. Blir oppfordret av en jordskiftedommer om å 
2 sak for å få trafikken bort fra veien gjennom deres tun og stenge 

Vurdering av fremming av jordskiftesak krevd av bnr. 3 for å få vegen erstattet av 

Lyssand AS kjøper eiendommene 64/36, 97, 128 og hus blir revet på bnr. 36. 
Negativ servitutt bortfaller og vei fra fabrikk blir bygd. Bnr. 2 og 47 får da denne 

Fortsatt problemer med trafikken fra 64/1, 64/26 (og 64/5). Jordskiftesak 
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3.2. Forhandlinger i forkant av jordskiftesak 

Det er ikke tvil om at situasjonen fra 1945 og utover var uutholdelig for bnr. 3. Lyssand AS 

ble større og større med tiden og det ble med mer trafikk igjennom tunet til bnr. 3. Huset 

ligger helt inntil vegen, og i tillegg er vegen meget smal for tungtrafikk. Det var ikke tvil om at 

noe måtte gjøres. 

3.2.1. Avtale fra 1997 

Lyssand AS har i lang tid hatt ønske om å bygge ny veg for å bedre vegforholdene for både 

bnr. 3 og fabrikken. I 1997 inngikk Lyssand AS, bnr. 2 og bnr. 3 en avtale med formål om å 

løse tvisten knyttet spørsmålet om det forelå vegrett for Lyssand AS over bnr. 3 samt å 

minimalisere ulempene ved bnr. 1 og 2’s vegrett over bnr. 3. Avtalen innebar blant annet at 

bnr. 2 og 3 skulle avgi vederlagsfritt nødvendig grunn til formålet, og at partene ville samtale 

med bnr. 1 med sikte på å fjerne/begrense de ulemper hans vegrett over bnr. 3 medfører. 

Bnr. 1 har imidlertid brukt vegen som vanlig etter at avtalen ble skrevet, og det er sannsynlig 

at de ikke kom til noen løsning om vegbruken. 

3.2.2. Reguleringsplaner og avtale fra 1969 

Det foreligger reguleringsplankart tilbake til 1993/94 om bygging av ny veg nord for bnr. 3 

(se vedlegg 1), og det har mest sannsynlig vært planer om å lage ny veg før det også. Os 

kommunestyre har vedtatt reguleringssak angående ny atkomstveg til fabrikken to ganger, i 

1994 og 1998 og sist i 2004. Problemet var imidlertid en avtale Lyssand AS inngikk med 

gnr/bnr. 64/36 i 1969, der Lyssand AS gikk med på at en eventuell ny veg ikke skulle legges 

på framsiden av huset til bnr. 36, det vil si på sørsiden av huset. Det er uvisst hvordan 

fabrikklokalene lå tilbake i 1969, men slik situasjonen er i dag kan det nok tenkes vanskelig å 

bygge veg på nordsiden av bnr. 36. Det er mulig at fabrikken utvidet lokalene sine i retning 

sørover mot bnr. 36 og dermed ”stengte seg selv inne”. Uansett satt dette Lyssand AS i en 

knipe i senere tid, da det ikke var mange andre alternativer enn å legge vegen på framsiden 

av huset på bnr. 36. Pga. avtalen fra 1969 var dette ikke mulig, og fabrikken måtte bruke 

vegen igjennom tunet til bnr. 3, mens de til slutt brukte atkomsten til fabrikken lenger nord 

som ga en mer tungvint produksjon. 

Fra saksframlegget i Os kommune i 2004 angående andregangs behandling av 

reguleringsplan for ny tilkomstveg til Lyssand Treindustri kommer det fram at Lyssand AS 

ønsket å kjøpe gbnr. 64/36 men at partene ikke ble enige om pris, og at dette ikke vil føre 

fram. I 2010 ble imidlertid eiendommen omsatt og Lyssand AS var kjøper2. Fra 

jordskifterettsmøte 18.12.2009 uttaler Lyssand AS at de vil gjennomføre bygging av veg i 

henhold til avtalen fra 1997. Det var bevisst fra jordskifteretten sin side å avvente med 

jordskiftesaken til det lå klart om den nye vegen ville bygges. Denne vegen var det 

vesentligste bidraget for å få løst vegproblemet på Lyssand. 

                                                           
2 Dette fikk vi vite av jordskiftedommeren i saken som sjekket dette opp i matrikkelen. 
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Figur 4 "Avtalevegen" og parkeringsplass til Lyssand AS (Foto: Odd Erling Lunde) 

 

3.2.3. Persontrafikken fra bnr. 1 og 26 

Også persontrafikken til bnr. 1, 2 og 26, som foregikk til alle døgnets tider, var en kilde til 

konflikt (rettsbok Lyssand s. 18). Etter den nye vegen ble bygd opphørte imidlertid bruken til 

bnr. 2 på den omtvistede vegen. Det er uklart om partene forhandlet noe særlig før 

jordskiftesaken, men det var kjent i området at bnr. 3 syntes at det var en ulempe med 

trafikken igjennom tunet, og at det fra hans side var uaktuelt at vegen skulle utvides. 

Jordskiftesaken dreier seg altså om bnr. 1 og 26’s, og til dels bnr. 5’s bruk av vegen. 
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3.3. Partene og interessene 

3.3.1. Grensegangssak 

I grensegangssaken var disse parter: 

 Eier av gbnr 64/1 
 Eier av gbnr 64/2 
 Eier av gbnr 64/3 
 Eier av gbnr 64/5 
 Eier av gbnr 64/13 
 Eier av gbnr 64/26 
 Eier av gbnr 64/47, 61, 77, 90, 98, Lyssand AS 
 

Årsaken til grensetvisten er, som nevnt tidligere, bnr. 26 og bnr. 5’s søknad om å få utvide 

vegen. Bnr. 5 bruker vegen til landbruksmaskiner da han leier innmarka til bnr. 1, og således 

er det forståelig at han ville utvide vegen til dette formålet. Bnr. 26 uttalte til oss under møte 

at hun ville utvide vegen for bnr. 1’s landbruksmaskiner, det vil si bnr. 5’s landbruksmaskiner 

da det er han som driver innmarka. Bnr. 3 var imidlertid ikke enig i at vegen skulle utvides og 

krevde grensegang for å slå fast at han var rettmessig eier av vegen og at den da ikke kunne 

utvides uten hans samtykke. Årsaken var at dette ville føre til økt fart og redusert 

trafikksikkerhet.  

Bnr. 2 var part i saken fordi tvisten var om det var bnr. 2 eller 3 som hadde eiendomsretten 

til vegen. Bnr. 13 var nøytral i saken, men stilte seg bak advokaten til bnr. 3. De øvrige 

eiendommene var motparten til bnr. 3. 

3.3.2. Jordskiftesak 

Når det gjelder jordskiftesaken var de samme partene involvert. 

Årsaken til jordskiftesaken var at bnr. 3 hadde blitt oppfordret av en jordskiftedommer (ikke 

jordskiftedommeren i saken) om å kreve en § 2-sak for å få erstattet vegen igjennom deres 

tun av andre atkomstveger til de aktuelle eiendommene. Partene var overhodet ikke enige i 

saken og således ble saken preget av et høyt konfliktnivå mellom bnr. 3 og motparten. Vi 

møtte bnr. 1, 3 og 26 til intervjuer for å høre deres synspunkter og interesser i saken. 

3.3.3. Møte med bnr. 3 og bnr. 13 

Enken etter rekvirenten på bnr. 3 uttalte at hun var veldig lite tilfreds med dommen i § 2 

saken. Hun mener hele saken ble snudd mot dem og at dommen resulterte i verre forhold 

for eiendommen. Det eneste som er bedre enn før er den nye vegen som ble bygd uten 

jordskifterettens innblanding. 

Bnr. 3 uttalte at hun ikke ville delta på et eventuelt stiftelses-/årsmøte i veglaget. I tillegg var 

hun veldig imot at hun måtte være med på å betale for utbedring av vegen da hun ikke 
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bruker den. Hun har ikke behov for å bruke denne vegen etter at de mistet vegretten på 

”sjøvegen”, noe hun for øvrig syntes var trist. 

Hun uttalte også at bruksordningen mtp. kjøreforbudet i tidsrommet 22.00 til 06.00 ikke ble 

respektert. Derimot har eierne av bnr. 3 hele tiden vært positive til at landbruksmaskiner 

kjører igjennom tunet deres, det var bilene de ikke ville ha kjørende der. Det er heller ikke 

noe problem at folk går igjennom tunet. 

Hun er meget forundret over dommen der den sier at ny atkomstveg til en eventuell 

utskillelse av tomt fra bnr. 26 og ny bolig blir lagt på vegen gjennom tunet deres. Dette er 

noe de overhodet ikke ønsket. 

Utfallet av saken ble på ingen måte slik de hadde tenkt seg og de valgte å anke til 

jordskifteretten. 

Bnr. 13 delte det meste av bnr. 3 sine oppfatninger og meninger i saken. Begge sa at det var 

et høyt konfliktnivå blant partene. 

 

3.2.4. Møte med bnr. 1 

Bnr. 1 uttalte at han var fornøyd med dommen. Han syntes prosessen hadde vært god og 

ryddig.  

Argumentene for at han skulle ha vegrett gjennom bnr. 3 sitt tun var at han ville sikre 

vegretten for fremtiden fordi man ikke kunne vite hva som skjedde om for eksempel 20 år, 

30 år osv. Videre sa han at med utviklingen i samfunnet måtte man regne med at det blir 

mer trafikk og flere biler. Han uttalte også at det kunne skje at han ville starte opp med 

landbruket igjen og at han da trengte vegretten til landbruksmaskiner. I tillegg er det den 

enkleste vegen til skolen, men dette er for gående og syklende. Fra rettsboken på side 18 

uttaler advokaten til parten at hvis boligfunksjonen i det gamle våningshuset på bnr. 1 

gjenopprettes, vil det være en ulempe hvis all trafikk til og fra bnr. 1 og 26 må gå via. denne 

gårdsvegen til Hatvikvegen. Bnr. 1 hadde han ingen klare meninger om hva han skulle gjøre 

med huset i framtiden. Hvis det skulle rives skulle det i tilfelle bygges nytt. Slik det var nå er 

det ubeboelig. Bnr. 1 uttalte at konfliktnivået var høyt blant partene. 

 

3.2.5. Møte med bnr. 26 

Bnr. 26 uttalte at hun var fornøyd med dommen, men heller ikke brydde seg så mye om den. 

Det hadde vært en lang og unødvendig prosess etter hennes syn. Et av argumentene hennes 

var at vegen hadde blitt brukt i 100 år og at hun ville ha mulighet til å bruke vegen. Hun sa at 

det generelt er lite trafikk på vegen og at de kjører stille og rolig. Selv kjører hun både på 

vegen gjennom tunet til bnr. 3 og på ”sjøvegen”. Hennes ønske gjennom 30 år var å kunne 
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utvide vegen for bnr. 1’s landbruksmaskiner. Et annet argument var at GPS’er viste vegen 

gjennom tunet til bnr. 3 som ”hovedveg” fram til bnr. 26 og bnr. 1 slik at utrykningskjøretøy 

mest sannsynlig ville brukt denne vegen. Hun mente også at utviklingen i samfunnet tilsa at 

bnr. 3 måtte rette seg etter å få trafikk gjennom tunet og at det ikke lenger er hest og kjerre, 

men større kjøretøy som trenger å komme seg fram slik at en utbedring av vegen var 

nødvendig. 

Hun er spent på hvordan veglaget vil fungere, da det er et høyt konfliktnivå blant partene. 

 
 

4. RESULTATER AV FELTARBEIDET 
 

4.1. Innledning 

Resultatene fra feltarbeidet, dvs. våre svar på problemstillingene har vi prøvd å samle i dette 

kapittelet. Noe har imidlertid blitt besvart tidligere i oppgaven, blant annet partenes syn på 

prosessen som ble omtalt under punkt 3.3.1, 3.2.2. og 3.2.3. Også bruksordningsspørsmålet 

har blitt omtalt tidligere. Vi vil her fokusere på de viktigste problemstillingene, nemlig synet 

på tjenligheten og alternative løsninger på vegproblematikken. 

 

4.2. Jordskifterettens syn på tjenlighet i saken 

Tjenlighet er en vurdering jordskifteretten ser på angående om eiendommen blir utnyttet på 

best mulig måte før jordskifte. Man tolker dette ut fra ”tid og tilhøve” som vil si hvordan 

eiendommen har utviklet seg i forhold til samfunnet. Jordskifteretten må gjøre en objektiv 

vurdering om dagens situasjon på eiendommen er hensiktsmessig eller om den kunne blitt 

bedre av en behandling i jordskifteretten.  

Gbnr. 64/3 krevde jordskifte slik at vegen gjennom hans eiendom skulle bli erstattet av 

andre atkomstveger. Eieren mente det var utjenlig å ha vegen såpass tett inntil sitt hus. 

Jordskifterettens dom i saken var at vegen skulle utbedres slik at den kunne både kjøres med 

landbruksmaskiner og biler da dette ville være mer tjenlig for alle parter i saken.  

Tjenlighetsspørsmålet til bnr. 3 har ikke blitt drøftet så mye i rettsboken. Det jordskifteretten 

tar frem er persontrafikken på den omtvistete vegen, dette var etter deres syn et problem.  

  

Ut ifra samfunnsutviklingen det siste århundret ser jordskifteretten at bnr. 3 har fått en 

utjenlig boligfunksjon. Men de mener at biltrafikken fortsatt ikke kan bli tatt vekk og vegen 
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legges om kun med bakgrunn i dette. Endring som skal skje må skje i samråd med partene og 

offentlig myndighet. 

Konfliktsituasjoner med transport til og fra Lyssand AS var også tatt frem som et problem, 

men som sagt tidligere ble dette løst utenfor jordskifte.  

Bnr. 1 mente at han hadde stor nytte av vegen til både bil og landbruksmaskiner. Imidlertid 

leier bnr. 1 ut innmarka til bnr. 5 og derfor driver ikke bnr. 1 noe av sin egen innmark. Det 

var ikke noen konkrete leiekontrakter som var inngått mellom disse angående leie av 

innmarka. Ifølge jordlova § 8 skal det nå inngås leiekontrakt mellom partene når det gjelder 

jordleie; 

” Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort som tilleggsjord til annan 

landbrukseigedom. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at 

leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må 

føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg…..” 

Her står det klart at det må ligge en avtale på 10 år eller mer mellom grunneier og leietaker 

når en leiekontrakt skal inngås. I Lyssand har det ikke blitt inngått en slik avtale mellom bnr. 

1 og 5.  Dette la som sagt ikke jordskifteretten vekt på, og på grunn av dette ville 

jordskifteretten sikre at bnr. 1 hadde rett til å kjøre på vegen, hvis leiekontrakten skulle 

opphøre. Bnr. 1 har innmark innover mot Hegglandsdalen, og det ville da bli en stor omveg å 

kjøre om Hatvikvegen. Dommen endte med at bnr. 1 fikk videre vegrett på den omtvistede 

vegen, da tjenligheten ville blitt lavere med andre alternative (om)veger. Jordskifteretten 

satte imidlertid forbud mot kjøring på vegen mellom 22:00 og 06:00 slik at bnr 3 ikke skulle 

få bråk fra vegen om kvelden og natten. Dette vil være mer tjenlig for bnr. 3 i følge 

jordskifteretten.   

For at det skulle være mulig å utbedre vegen må bnr. 26 avstå ca. 90m2  grunn til bygging, 

tjenligheten vil her veges opp ved at bnr. 26 vil få kjøre rett på den omtvistede vegen og at 

bnr. 26 kan legge til en veigrett på denne vegen hvis det blir skilt ut en tomt fra bnr. 26. 

Kostnadene til utbedringen er det bnr. 1 som skal stå for. Tjenligheten vil her være positiv for 

alle parter. Og ingen av de som har bruk for vegen vil miste sin rett. 

De fleste eiendommene på Lyssand har naust nede ved sjøen, noe som gjør at de har fått 

vegrett på ”sjøvegen”. Jordskifterettens syn er at alle må være med å bidra under jordskifte, 

de avløser derfor kjøreretten til bnr. 2, 3 og 5 på ”sjøvegen” på grunn av at bnr. 1 og 26 nå 

får restriksjoner på kjøringen på den omtvistede vegen. Det ble betalt ut en symbolsk sum til 

bnr. 2, 3 og 5 når vegretten ble avløst. Bare retten til motorisert ferdsel ble avløst, all annen 

ferdsel er fortsatt lov. Hegglandsdalvegen må brukes i istedenfor av bnr. 2, 3 og 5. 
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Figur 5 "Sjøvegen" i retning mot sjøen. Bnr. 111 på høyre side (Foto: Odd Erling Lunde) 

Gjerdeplikten som bnr. 3 har på sin eiendom er det etter rettens syn ikke behov for, selv om 

bnr. 3 ga uttrykk for at de ville ha denne plikten. Når denne plikten blir avløst vil dette være 

positivt for bnr. 3 som sparer penger på å sette opp nytt, og brukerne av vegen kan således 

ta ned gjerdet.  

Jordskifteretten konkluderer med at utbedringen vil gjøre vegen mer sikrere for alle parter, 

den vil bli mer oversiktlig og vegen vil tåle mer en hva den gjør i dag. Bilfarten utgjør ikke en 

stor fare for brukerne, selv om den blir utbedret, slik som bnr. 3 mente. 

 

 

 

 



23 
 

4.3. Tjenligheten etter jordskifte. 

4.3.1. Bnr. 1 og 26. 

Som vi skrev tidligere har tjenligheten blitt noe bedre for bnr. 1 og 26 etter jordskifte, selv 

om det er satt restriksjoner på kjøringen på den omtvistede vegen. De har fått mulighet til å 

utbedre vegen slik at landbruksmaskiner og biler kommer lettere frem. Dette er positivt med 

tanke på fremtidig landbruksdrift av bnr. 1, hvis driften skal bli tatt opp igjen. Det er 

imidlertid, etter vårt syn, lite sannsynlig at driften på denne gården starter opp igjen da 

driftsbygningen er revet, noe som er en høyst nødvendig bygning å besitte for å drive med 

landbruk. 

Bnr. 1 har fortsatt mulighet til å bruke den omtvistede vegen inn til Hegglandsdalvegen og 

”sjøvegen” ned til Hatvikvegen. Trafikken vil da bli jevnt fordelt på disse to vegene. Siden 

bnr. 5 leier innmarka vil dette være tjenlig også for dette bruksnummeret, det vil da bli et 

mer rasjonelt jordbruk, og landbruksmaskinene blir holdt borte fra trafikkert veg. 

Vi fikk opplyst at ”sjøvegen” ikke var dimensjonert for så mye biltrafikk, spesielt i dårlig vær. 

Avløsningen av vegrettene bnr. 2, 3 og 5 kom derfor heldig ut for bnr. 1 og 26. Støyen ble 

også redusert, selv om det ikke var mye kjøring fra de andre eiendommene.  

Bnr. 26 måtte avstå grunn for utvidelse av vegen som er nevnt tidligere. Tjenligheten 

kommer henne til gode med tanke på at vegen blir utvidet og at hun har fått en ekstra 

vegrett til en eventuelt ny utskilt tomt ut på den omtvistede vegen. Trafikken fra denne 

tomten ville da gå kun vært på den omtvistede vegen, og ikke på ”sjøvegen”. 

 

4.3.2. Bnr. 3: 

Bakgrunnen for at bnr. 3 gikk til jordskifte var for å få vegen flyttet. Har da tjenligheten blitt 

bedre etter jordskifte, når vegen fortsatt ligger der og utbedringer av vegen skal utføres?  

Slik bnr. 3 ser det er tjenligheten lite hensiktsmessig slik den er i dag, noe vi sier oss enig i. 

Inngangspartiet til huset er vent rett ut mot vegen samt at soverommet ligger ut mot vegen. 

Det blir derfor en stor plage å ha biler kjørene for mye forbi huset til alle tider. Snøbrøyting 

om vinteren var også moment, da det ble pakket hard snø rundt inngangsdøra. 
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Figur 6 Bnr. 3 husvegg langside. Inngangsparti og soverom (Foto: Odd Erling Lunde) 

Som nevnt tidligere endte ikke dommen i at vegen skulle erstattes av andre atkomstveger 

men at den skulle utbedres, noe som gjør at tjenligheten ikke blir mye bedre enn før. Men 

restriksjonene på vegen gjør at det blir mindre kjøring på natten enn før. Det ble imidlertid 

opplyst om at disse restriksjonene ikke alltid ble overholdt. Men med tanke på at utfallet ble 

utbedring, var det tjenlig at det ikke ble kjøring på natten, selv om noen ikke overholdt 

dette. 

Andelsfordelingen kom heller ikke bnr. 3 til gode. De må være med på å betale store 

kostnader av drift- og vedlikeholds kostnader som vi har nevnt tideligere i oppgaven.  

Gjerde plikten ble opphevet, noe som er tjenlig for bnr. 3. De slipper da utgifter og arbeids 

kostnader. Bnr. 3 var også uenig i dette, men dette ser vi bare som positivt. Det gjerdet som 

sto der i dag var i svært dårlig stand, og var ikke estetisk pent. 

Kjøreretten på ”sjøvegen” ble også opphevet for bnr. 3 som er nevnt tidligere. Bnr. 3 

opplyste om at det ble lite kjøring på denne vegen, men vegen var kortere å kjøre når de 

skulle kjøre ned til naustet. Selv om det er en lite brukt rett, så er det lite tjenlig å oppløse 

denne vegretten, med tanke på at bnr. 1 og 26 har fortsatt rett til å kjøre på den omtvistede 

vegen. 
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Naboforholdene har heller ikke blitt bedre etter jordskifteprosessen, noe som er svært 

uheldig. 

Ut ifra bnr. 3 synspunkter har ikke tjenligheten blitt bedre etter jordskifte – tvert imot, noe 

som gjør at det blir et negativt syn på jordskifte. 

 

4.3. Drøfting av alternative løsninger 

Vi har valgt i denne oppgaven å se på alternative løsninger enn den løsningen som ble valgt 

av jordskiftedommeren og jordskiftemeddommerne i saken. Grunnen til at vi valgte å belyse 

dette var til dels intervjuene vi hadde med partene, og til dels hele gruppens syn på at det 

kanskje var mulig med andre alternativer enn dommen. Vi mener ikke at dommen er feil, 

men vi synes at dette var en interessant problemstilling å se nøyere på. I tillegg var også 

jordskiftedommeren i saken, vår veileder under feltarbeidet, også interessert i å se på andre 

mulige løsninger. Etter nærmere studering av saken har vi således laget et alternativ til 

dommen som vi mener kunne vært en god løsning for alle parter. Det er ikke til å stikke 

under en stol at dommen var vanskelig å takle for bnr. 3, som hadde store forhåpninger om 

at de skulle komme godt ut av denne saken. Det er imidlertid ikke slik i en jordskiftesak at 

det kun er en eiendom som skal få nytte av løsningen, det skal alle. 

Når det gjelder intervjuene med parten bnr. 1 og 26 følte vi at argumentene de hadde for at 

de skulle ha vegrett igjennom bnr. 3 ikke var nevneverdig sterke. Det at bnr. 1 ville ha 

vegrett til landbruksmaskiner er fullt forståelig men dette var også bnr. 3 åpne for. Det var 

imidlertid bilkjøringen de ville ha slutt på igjennom tunet. 

4.3.1. Alternativ 1 

I rettsmøtedag 18.12.2009, hvor vurdering av fremming skulle behandles opplyste Lyssand 

AS at de ville gjennomføre bygging av veg i henhold til avtale datert 17.06.97. Denne vegen 

ble ikke en del av jordskiftet, men dette var det vesentligste bidraget i å bedre forholdene 

for bnr. 3. I tillegg opplyste Bnr. 2, 3 og 5 at de kunne være villige til å si ifra seg kjøreretten 

på ”sjøvegen”. Bnr. 2 ville da i tillegg opphøre bruken av vegen igjennom bnr. 3 og bruke den 

nye vegen som skulle bygges i henhold til avtalen. 
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Figur 7 Kart over alternativ løsning. Grønn veg betyr kjøring med bil, og rød veg betyr ingen bilkjøring. Kilde: 
Jordskiftedomstolen / Statens kartverk (redigert av Odd Erling Lunde) 
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Bnr. 1 

Bakgrunn 

Bnr. 1 har vegrett igjennom tunet til bnr. 3. 

Fra rettsbok s. 20, andre avsnitt:  

”Bnr. 1 har både innmark og utmark langs Hegglandsdalsvegen i nordlig retning. For denne 

eiendommen er det derfor nyttig å ha atkomst nordover. Atkomst via. Hatvikvegen (dvs. 

”sjøvegen”) vil medføre at atkomstvegen til innmarksteigen i nord blir forlenget med ca 500 

m (én veg). Dette er en ulempe som bør unngås.” 

Drøfting:  

Når det gjelder landbruksmaskiner uttalte bnr. 3 i møte med oss at de hele tiden har vært 

positive til at disse kjører igjennom tunet. Det kommer også fram på rettsmøtedag 

24.01.2011 i rettsboken side 29, 3 avsnitt, hvor de gjennom drøftinger partene imellom har 

blitt enige om at kjøring på vegen forbi boligen på bnr. 3 kan tillates for landbruk og 

eksisterende bolighus på bnr. 1 (2 stk.) mellom kl. 06:00 og kl. 22:00. Men som nevnt 

tidligere er det ut fra vår mening lite sannsynlig at driften av gården vil starte igjen. 

Driftsbygningen på gården er revet, noe som gjør gården lite egnet til drift. 

Fra rettsboken uttaler advokaten som representerer bnr. 1 med flere, at om det gamle huset 

på bnr. 1 igjen skal bli bebodd, vil trafikken medføre et problem for denne eiendommen hvis 

vegen gjennom bnr. 3 blir stengt. Altså vil det bli samme problemer for bnr. 1 som bnr. 3 i 

dag har, hvis vegen gjennom tunet til bnr. 3 blir stengt. Bnr. 3 får imidlertid trafikk fra både 

bnr. 1 og 26 igjennom tunet slik situasjonen er nå, mens bnr. 1 kun hadde fått trafikken fra 

bnr. 26. I tillegg ville trafikken fra en eventuell utskilt parsell fra bnr. 26 gått forbi bnr. 1. Men 

det gamle huset er ikke beboelig og det nye huset på bnr. 1 ligger et godt stykke fra vegen. 

Bnr. 1 ville imidlertid ikke fått en særlig ulempe hvis vegretten for bilkjøring hadde blitt 

avløst igjennom tunet til bnr. 3. Med vegrett på ny veg, ”avtalevegen”, vil han fortsatt ha 

mulighet til å komme seg raskt ut på Hegglandsdalsvegen med bil hvis han skal retning 

Hegglandsdalen. For å komme seg til Os, er ”sjøvegen” et godt alternativ. Bnr. 1 kunne også 

valgt å bruke ”avtalevegen” for å kjøre i retning mot Os, men da blir det noe lenger omveg, 

men ikke til nevneverdig ulempe. 

Løsning:  

Bnr. 1 får vegrett igjennom tunet til bnr. 3 med landbruksmaskiner og for gående og 

syklende. Videre får bnr. 1 vegrett på den nye vegen (”avtalevegen”) med bil. Denne 

vegretten måtte da blitt avklart med bnr. 2 og Lyssand AS. 
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Bnr. 2 

Bakgrunn 

Bnr. 2 har opp igjennom tidene brukt vegen igjennom tunet til bnr. 3. Denne bruken har 

imidlertid opphørt da den nye vegen (”avtalevegen”) ble bygd. Etter dette har ikke bnr. 2 

hatt behov for å kjøre igjennom tunet til bnr. 3. 

Drøfting 

Store deler av den alternative vegen vi viser her i oppgaven går på bnr. 3’s grunn, men også 

på bnr. 2’s grunn. Dvs. at bnr. 2 vil få kjøringen til bnr. 1 og 26 nærmere inn på seg enn 

tidligere med vårt alternativ. Vegen går imidlertid utenfor tunet til bnr. 2 og det vil derfor 

ikke være til noe særlig sjenanse, og det vil være langt ifra ulempene som bnr. 3 har ved å ha 

vegen igjennom tunet.  

Løsning 

Bnr. 2 gir vegrett til bnr. 1 og 26. Det oppnevnes et veglag med oversikt over plikter til 

vedlikehold, fordelte kostnader osv. for partene. 

 

Bnr. 3 

Bakgrunn 

Bnr. 3 har som nevnt tidligere, uttalt at de er positive til at landbruksmaskiner kjører 

igjennom tunet, men de vil ha slutt på bilkjøringen da dette foregår daglig. De mener at det 

er muligheter for andre erstatningsveger for bnr. 1 og 26. Det er altså ikke snakk om en 

stenging av vegen, men en avløsning av bruksrettene til bnr. 1 og 26 som gjelder 

bilkjøringen. 

Drøfting 

Tungtrafikken som gikk gjennom tunet til bnr. 3 har skapt en rekke konfliktsituasjoner (s. 18). 

Denne trafikken har imidlertid opphørt da ”avtalevegen” ble bygd. Men også persontrafikk 

til bnr. 1, 2 og 26, som foregikk til alle døgnets tider, var en kilde til konflikt. Bnr. 2 bruker nå 

”avtalevegen” som atkomstveg så også denne eiendommen kan vi nå se bort fra. 

Det er ingen tvil om at det har vært en ulempe for bnr. 3 med all trafikken igjennom tunet, 

særlig da med tungtrafikken. Huset ligger helt inntil vegen og trafikken gir støy innendørs og 

kan skape farlige situasjoner utendørs. Det kan diskuteres om bnr. 3 må regne med mer 

trafikk i forhold til ”tid og tilhøve” og samfunnets utvikling, men hvis det er andre 

erstatningsveger som kan brukes må disse vurderes slik at bnr. 3 slipper de aktuelle 

problemene og ulempene. Det skal også sies at bnr. 3 ikke har noen nytte av vegen da de 

ikke bruker den etter at de mistet vegretten til ”sjøvegen”. De kjører også direkte fra 

Hegglandsdalsvegen og inn i tunet deres , se bilde. 
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Figur 8 Vegen inn til tunet på bnr. 3 direkte fra Hegglandsdalsvegen (Foto: Odd Erling Lunde) 

Løsning 

Med denne alternative løsningen vil bnr. 3 slippe biltrafikken igjennom tunet. Vegretten for 

bilkjøring avløses for bnr. 3 på ”Sjøvegen”. 

 

Bnr. 5 

Bakgrunn 

Eier av bnr. 5 driver innmarka på bnr. 1 og 2 og har behov for gode atkomstveger til disse 

eiendommene. Han har dessuten pumpehus ved Hegglandsdalsvegen, rett nord for 

avkjørselen til den aktuelle vegen forbi bnr. 3. 

Drøfting 

Bnr. 5 har vegrett igjennom tunet til bnr. 3. Denne vegretten har ingen hensikt med mindre 

han besøker naboene sine (bnr. 1, 2 og 26) ofte med bil. Korte avstander til naboene gjør 

dette lite sannsynlig. Han driver imidlertid innmarka på bnr. 1 og 2 og har naturlig nok behov 

for vegrett til landbruksmaskinene sine. Dette stiller imidlertid bnr. 3 seg positive til, da det 

er biltrafikken som er problemet. Bnr. 5 har flere alternative atkomstveger til sin eiendom 

fra både Hegglandsdalsvegen og Hatvikvegen. 
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Bnr. 5 bruker også vegen som ligger helt inntil huset på østsiden på bnr. 13. Bnr. 13 vil gjerne 

at denne bruken opphører. Det er ingen hensikt i at bnr. 5 skal ha vegrett på denne vegen 

med unntak av landbruksmaskiner, gående og syklende. Hvis han skal til pumpehuset med 

bil så har han mulighet til å kjøre ut på Hegglandsdalsvegen og opp til pumpehuset. 

 

Figur 9 Bnr. 5's pumpehus på venstre side av den omtvistede vegen. (Foto: Odd Erling Lunde) 

Løsning 

Vegretten til bnr. 5 igjennom tunet til bnr. 3 avløses med unntak av landbruksmaskiner, 

syklende og gående. Det samme gjelder for vegen som går på østsiden av bnr. 13. 

 

Bnr. 13 

Bakgrunn 

Bnr. 13 har hele tiden stilt seg bak bnr. 3 i saken. Han har ikke vegrett igjennom tunet til bnr. 

3 og har heller ikke behov for dette. Bnr. 13 får imidlertid trafikken fra bnr. 1 og 26 forbi 

garasjen og huset på nordsiden og i tillegg kjører bnr. 5 forbi huset på østsiden. 
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Drøfting 

Denne eiendommen opplever i likhet med bnr. 3 trafikk tett forbi huset. Hvis andre 

erstatningsveger for bnr. 1 og 26 hadde blitt tatt i bruk hadde bnr. 13 hatt godt utbytte av 

dette. Huset hans ligger ikke så tett inntil vegen som bnr. 3 men det er allikevel nærme. 

Løsning 

Vegretten til bnr. 5 på østsiden av bnr. 13 og videre gjennom tunet til bnr. 3 avløses med 

unntak av landbruksmaskiner, syklende og gående. 

 

Bnr. 26 

Bakgrunn 

Bnr. 26 har vegrett gjennom tunet til bnr. 3. Hun bruker vegen til bilkjøring. Etter slik vi 

forsto brukte hun vegen igjennom tunet til bnr. 3 og ”sjøvegen” om hverandre. Mest 

sannsynlig kjører hun lite til Hegglandsdalen og mer i retning Os. 

Drøfting 

Det er lite bnr. 26 hadde tapt på og fått avløst denne vegretten gjennom tunet til bnr. 3 og 

heller fått vegrett på ”avtalevegen”. Omvegen er liten, og de samme premissene ligger til 

grunn for bnr. 26 som for bnr. 1. 

En faktor i dette er at eiendommen til bnr. 26 er stor, og at det er sannsynlig at det blir skilt 

ut en tomt fra eiendommen. Den utskilte parsellen vil da komme nord for huset på bnr. 26, 

nær bnr. 3. Spørsmålet som har vært oppe er derfor avkjørsel til denne parsellen. Vi kan ikke 

se problemet ved å legge avkjørselen til ”Sjøvegen” i forhold til vegen igjennom tunet til bnr. 

3. Slik dommen er, blir bnr. 3 utsatt for enda mer ulempe hvis nye utskilte tomter skal få 

vegrett igjennom tunet deres, eller veldig nær huset deres. Konsekvensen er at bnr. 1 vil få 

trafikk fra enda en utskilt tomt forbi eiendommen (huset som står tett inntil vegen er 

ubeboelig nå) og det samme for bnr. 26, men dette har hun da valgt selv. Bnr. 111 vil også få 

trafikk forbi eiendommen fra ny tomt, men slik vi ser det er dette alternativet bedre enn 

avkjørsel ut på den trange, omtvistede vegen der avkjørselen kommer helt opp i huset til 

bnr. 3. I tillegg ville denne avkjøringen medføre mer trafikk forbi bnr. 13. 

Løsning 

Vegretten til bnr. 26 igjennom tunet til bnr. 3 avløses for bilkjøring. Bnr. 2 gir vegrett til bnr. 

26 på ”avtalevegen”. Avkjørsel til evt. ny utskilt parsell legges til ”sjøvegen”, med vegrett på 

”sjøvegen” og ”avtalevegen”. 
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Bnr. 47, 61, 77, 90, 98 (Lyssand AS) 

Bakgrunn 

Lyssand AS begynte å bruke vegen igjennom tunet til bnr. 3 fra ca. 1945. Eieren av Lyssand 

AS har hatt forståelse for at bruken av vegen med tungtrafikk har vært til stor ulempe for 

bnr. 3 og at det måtte gjøres noe for å få lagt vegen utenom tunet. Han fikk til slutt bygd 

vegen og således ble det vesentligste bidraget i vegsaken gjort. 

Drøfting 

Vegproblemene fra Lyssand AS og bnr. 2 igjennom tunet til bnr. 3 ble løst etter at den nye 

vegen ble bygd. Det hadde imidlertid løst hele saken om også bnr. 1 og 26 kunne brukt den 

nye vegen for å komme seg ut på Hegglandsdalsvegen alternativt til vegen igjennom tunet til 

bnr. 3. Det kommer imidlertid ikke helt fram av dokumentene hva grunnene var for at disse 

ikke var involvert i avtalen fra 1997, men det kan virke som at den nye vegen var forbeholdt 

for eiendommene nord for bnr. 3, dvs.  

Det kan derfor virke som at partene i avtalen også var åpne for at bnr. 1 skulle kunne kjøre 

på den nye vegen, da det er få andre alternativ for bnr. 1. Det er uvisst om bnr. 1 ikke ville 

være involvert i denne avtalen fordi han ikke ville gi slipp på vegretten igjennom tunet til 

bnr. 3 eller om det er andre grunner. 

For bnr. 26 er det ikke nevnt noe lignende som for bnr. 1 i avtalen, men at de også kunne fått 

vegrett på den nye vegen burde ikke medført store problemer for noen av partene. 

Løsning 

Lyssand AS og bnr. 2 gir vegrett til bnr. 1 og 26. Det oppnevnes et veglag med oversikt over 

plikter til vedlikehold, fordelinger av kostnader osv. for partene. 
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6. AVSLUTTENDE REFLEKSJONER 
 

Etter arbeidet med denne saken har vi fått en større innsikt i hva en jordskiftesak går ut på. 

Vi har også fått oppleve problemer som jordskifteretten støter på. Gjennom intervjuer, 

observasjoner og dokumentstudier har vi fått et godt innblikk i en utvalgt jordskiftesak. Ut 

ifra samtaler med både parter og dommer i saken, egne studier og diskusjoner i gruppen har 

vi prøvd å svare på problemstillingen på best mulig måte.  

Etter å ha snakket med flere av partene fikk vi et inntrykk av at saken hadde en stor 

påvirkning for alle parter og at de hadde forskjellige oppfatninger og meninger, noe som 

gjorde konfliktnivået nokså høyt. Det gjør det derfor vanskelig å sikre at alle partene blir 100 

prosent fornøyd etter jordskifte. Selv om konfliktnivået var høyt under prosessen og per 

dags dato, kunne det vært interessant og fått et innblikk i hvordan situasjonen var om noen 

år. På grunn av en eventuell modningsprosess kan det hende at partene kan ha fått et annet 

synspunkt etter en viss tid. 

Jordskiftesaken på Lyssand viser at det ikke er så enkelt å behandle en sak og komme fram til 

en løsning med hjemmel i jordskifteloven, selv om det bare er snakk om en liten veg og få 

parter. Det er mange faktorer som skal falle på plass for at alle skal bli fornøyd, selv i en slik 

mindre vegsak. Etter at jordskifteretten kom til sin slutning er fortsatt konfliktnivået høyt og 

ikke alle partene var like fornøyd med utfallet. Dette førte til at en part anket til 

jordskifteoverretten, hvor anken senere ble trukket. Dette er også et eksempel på at en 

jordskiftesak kan være en tung prosess som tar lang tid og hvor det er mye kostnader 

involvert for partene.  

Vi fikk også inntrykk av at de som kom best ut av jordskiftet var mest fornøyd med hele 

prosessen, mens de som var misfornøyd med slutningen var svært negativ til 

jordskiftedomstolen. 
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VEDLEGG 

 

Vedlegg 1: Reguleringsplankart fra 1993/94. 

 

Vedlegg 2: Reguleringsplankart fra 2004. 



35 
 

 

Spørsmål til intervjuene: 

- Fortalte litt som hva oppgaven vår var.   

- Hvordan var situasjonen før jordskiftesaken? 

- Hvordan hadde jordskifteprosessen vært? 

- Positivt/negativt med jordskiftesaken? 

- Konfliktnivå? 

- Hvordan er bruken av de forskjellige vegene? 

- Synspunkter på andelsfordelingen? 

- Bruksordningen? 

 

Vedlegg 3. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Vedlegg 4. Brev til partene. 
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Vedlegg 5: Vedtekter, del 1 
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Vedlegg 6: Vedtekter, del 2 
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Vedlegg 7: Slutning. 

 

 

Foto forside: Uvisst, hentet fra jordskiftedommer Kristins Lande presentasjon av saken. 
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