
NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT

Nord-Troms jordskifterett

Seksjoneringskurs
Geoforum 24.-25. oktober

«Erfaringer» fra jordskifteretten

Trygve Pedersen 
Jordskiftedommer ved Nord-Troms jordskifterett

1



Jordskifteretten - en særdomstol

Magnus Lagabøters landslov 1274

Første utskiftingslov i 1821

Domstol fra midten av 1800-tallet

– Udskiftningsvesenet (1857) 

– Utskiftningsretten (1882) 

– Jordskifteverket (1950) 

– Jordskifterettene (2002) 
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• I dag - 34 jordskifteretter med ca. 260 ansatte

• Tidligere stort sett landbrukseiendommer - i dag også 

saker i byer og tettsteder

• Nye oppgaver ved hver lovendring 



Jordskifteretten

Vår «verktøykasse» er jordskifteloven. 

Jordskifteretten kan:

• Omforme eiendommer

• Klarlegge rettsforhold til fast eiendom  

• Fastsette grenser

• Avholde ulike skjønn

• Tilrettelegge for samarbeid internt på eiendommer 

og på tvers av eiendomsgrenser
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Bruksordning i uteareal i eierseksjoner

Ny mulighet for seksjonssameiere og ny sakstype for 

jordskifteretten fra 2016

Ny jordskiftelov (2013) trådte i kraft 2016

Uklar hjemmel etter loven av 1979
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Hva jordskifteretten kan gjøre (har hjemmel til)

Børge Aadland jurist, forsker og foreleser på Høyskolen i Bergen, (Kart og 

Plan 2015, nr. 2 s. 143): 

I eierseksjonssameier kan jordskifteretten:

• gjennomføre og fastsette bruksordning (§ 3-8)

• gjennomføre rettsutgreiing (§ 4-1 første ledd bokstav e)

• klarlegge og merke bruksrettsgrenser (§ 4-2 1. ledd bokstav c) 

• gjennomføre oppløsning av eierseksjonssameier (§ 3-6)
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Oppløsning av sameie

§ 3-6. Oppløysing av sameige og sambruk mellom 

eigedommar

Jordskifteretten kan løyse opp sameige og sambruk 

mellom eigedommar. Oppløysinga kan vere delvis 

eller fullstendig.

Eksempel kommer
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Bruksordning § 3-8

Jordskifteretten kan gi reglar om sambruk av uteareala 

til eigarseksjonar. 

I praksis:

Lage regler for sambruk av felles:

• Tilkomstveg 

• Parkeringsplass og garasje 

• Lekeareal – plassering av trampoline

• Område for utemøbler og grill

• Passering av søppelstativ

• Snømåking mm.
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Avgjørelse og anke

Avgjørelsesform er jordskifteavgjørelse

• Avgjørelsen vil inneholde regler/vedtekter for bruk av 

sameiet 

Anke

• Avgjørelsen kan ankes til lagmannsretten 
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FAGERLIDALEN

Krav om deling av seksjonert 

eiendom (54/755)

Stor konflikt mellom eierne - blant annet 

om parkering og vedlikehold av 

uteområder. 

En av eierne motsatte seg deling. Hun 

solgte sin seksjon etter at saken var 

krevd. Ny eier ønsket deling av 

eiendommen.

Målselv kommune ga delingstillatelse og 

tildelte nytt bruksnummer (54/902).

Jordskifteretten ordnet:

• Oppmåling 

• Overføring av pant

• Vegrett for «innerste» eiendom

• Tinglysing - sletting av seksjonering

54/755

54/902



Stakkevollen
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• Krav om sak: 26.04.2016

• Oppstartet: 20.09.2016

• Avsluttet: 21.09.2016

• 2 parter/sameiere i et seksjonert bolighus

• Begge var representert ved advokat

• Partene ble enige og undertegnet en avtale om 

bruksordning:
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Ny platt

P

P

Seksjon

Seksjon 4

Klesstativ

Grillhytte

Ny levegg

P



Tromsø gnr. 200
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• Krav om sak: 30.06.2016

• Oppstartet: 30.09.2016

• Flere forslag og flere møter

• Avsluttet: 12.06.2017

• 2 parter/sameiere i et seksjonert bolighus

• Begge var representert ved advokat

• Stor uenighet – jordskifteretten fattet avgjørelse 

med vedtekter



Tromsø gnr. 200
Partene ble ikke enige – jordskifteretten fattet avgjørelse
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Vår erfaring

Sambruken/samarbeidet på uteområdet er 

personavhengig

Det er utrolig hva man kan være uenige om:

• Parkering

• Garasje 

• Snømåking og snødeponi

• Utebod – felles eller hver sin

• Uteplass felles eller separate

• Lekeområde – sandkasse, trampoline

• Plassering av søppeldunker, stige, postkasser mm.
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Bruksordningen gir fleksibilitet

• Bruksordningsreglene er dynamiske og kan endres 

dersom eierne er enige. 

• Ny bruksordning kan kreves etter 10 år 

• Ikke nødvendig med reseksjonering
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Jordskifteretten avgjør

Retten bestemmer der partene ikke blir enige

En avgjørelse fra jordskifteretten er tvangsgrunnlag -

jordskifteloven § 6-28, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 

§ 4-1
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Kan tvister forebygges?

Eierseksjonsloven § 28. Vedtekter: 

Alle sameier skal ha vedtekter. Disse skal minst 

angi eiendommens grunnboksbetegnelse og hvor 

mange medlemmer styret skal ha. 

kommunene kan kanskje stille krav om hva 

som bør tas med i vedtektene?
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