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Høring – Forslag til endringer i jordskiftelova, 
domstolloven og skjønnsprosessloven 
(jordskiftelagdommerens deltakelse i 
lagmannsretten) 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i 

Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne med 96 000 medlemmer. 

Våre medlemmer har mastergrad eller mer fra tekniske og naturvitenskapelige 

fagområder.  

Tekna Samfunnsutviklerne er Teknas fagmiljø for landmålerfaget, som utgjør et 

faglig nettverk opp mot 2200 medlemmer med utdannelse innen areal-, 

eiendom- og planrelaterte fag. Vi har også en Teknagruppe ved 

jordskifterettene som representerer et betydelig antall jordskiftedommere og 

noen jordskiftelagdommere. Dommerne har en spesialkompetanse innenfor fast 

eiendom, rettighetsforhold og verdsetting mv. 

 

Tekna ønsker å gi innspill til endringene knyttet til jordskiftelagdommernes 

kompetanse.  

Rettspraksis fra Høyesterett har ført til at jordskiftelagdommerne kan delta i 

færre saker enn før. Det har blitt mer ressurskrevende for førstelagmann å 

vurdere hvilke saker jordskiftelagdommerne kan behandle. Rapporten skrevet 

av Domstolsadministrasjonen peker på at utydelige regler bidrar til at 

spesialkompetansen til jordskiftelagdommerne i for liten grad blir brukt. 

Spesialkompetansen bør brukes i større omfang enn etter gjeldende regler. 

Tekna er positive til at regelverket tydeliggjøres og presiseres, slik at 

spesialkompetansen kan benyttes ved behov. Målet må være å styrke 

kvaliteten i avgjørelsene i ankesakene. 
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Til punkt 6.2.4:  

Tekna støtter alternativ 3 som gir tydeligere regler. Dette vil bidra til at 

jordskiftelagdommere får kompetanse til å kunne delta ved lagmannsrettens 

behandling innen flere saksområder enn i dag. 

Til punkt 6.3.3.4: 

Tekna støtte alternativ 3 knyttet til overskjønn. Tekna mener at 

jordskiftelagdommeren bør kunne lede eller delta i alle overskjønn med mindre 

det er eksplisitt angitt i lovbestemmelsen at det rettslige grunnlaget for skjønn 

faller utenfor.  

Til domstolsloven § 12 annet ledd og § 34 annet ledd.  

Lovforslaget knyttet til domstolsloven §§ 12 og 34 vil bidra til en nødvendig 

tydeliggjøring av gjeldende bestemmelser, og at jordskiftelagdommerne kan 

delta i flere saker enn etter dagens praksis. Dette vil bidra til å styrke kvaliteten i 

avgjørelsene.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening 
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generalsekretær 

 


