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JORDSKIFTERETTEN

• Særdomstol

• Jordskifteloven (1979) 

• Jordskifteloven (2013)

• Kap 3: Jordskifte

• Kap 4: Rettsutgreiing - Grensegang

• Kap 5: Skjønn

• Administrativt i Domstoladministrasjonen 

• Anke – Lagmannsretten – Jordskifteoverretten 

• Domstolkommisjonen
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«Urbant jordskifte » – Bruk av jordskifteloven i urbane strøk

Jordskifteloven (1979) 
§ 2.Jordskifte kan gå ut på å:
…

h) fordele arealverdiar og fordele kostnader ved ulike sams tiltak i og for 

område for bebyggelse og anlegg etter § 11-7 nr. 1 og § 12-5 nr. 1 i plan- og 

bygningsloven.5 

Jordskifteloven (2013)
§ 3-30.Kompetansen jordskifteretten har

… kan fordele planskapt netto verdiauke …. dersom planmyndigheita …. i 
reguleringsplanen har gitt føresegn om at planskapt verdiauke skal fordelast. 
Planmyndigheita må i reguleringsplanen ha fastsett den geografiske avgrensinga
av området for fordeling.
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Bakgrunn § 2 første ledd bokstav h 

• Jordskifteloven gjelder hele landet, alle type eiendommer, Rt-2000-1119

• Nye jordskiftevirkemidler tilpasset tettbygde strøk ?

• Movik-utvalget (2003) – flertallet: fordeling netto planskapte arealverdier ved 
utbygging

- Utgangspunkt i at det skapes arealverdier og utløses kostnader når 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan gjennomføres. 

- Verdiforskyvning: enkelte eiere utlagt boligtomter eller næringsarealer, 
andre får utlagt vei, friområder, lekeplass osv

- Sammenheng: 

utbyggingsverdi avhengig av «fellesarealer»
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§ 3 Jordskifte kan ikkje fremmast:

a) dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytten for kvar 
einskild eigedom. 

b) for eigedomar som omfattast etter § 2 første ledd bokstav h og i, 
utan at kvar eigedom får sin del av verdauken i skiftefeltet.

For § 3 bokstav b:

- ikke tilstrekkelig at ingen lider tap – det kreves i tillegg at hver enkelt eiendom kan få 
sin forholdsmessige andel av netto verdiøkning

-> Ny bestemmelse i § 3 - Vilkår for sak (1979)

5



…
(3) I sak etter § 2 første ledd bokstavane h og i skal det skiftast slik at kvar 

eigedom får sin del av verdauken.

(4) I sak etter § 2 første ledd bokstav h skal skiftegrunnlaget fastsetjast på 
grunnlag av dei eigenskapane eigedomen har til utbyggingsføremål. ….

-> Ny bestemmelse i § 28 – skiftegrunnlaget
(verdsetting)
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§ 2H, FORDELING AV AREALVERDIER

Figur 4.1 Ot.prp. nr.78
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Figur: Vidar Bergtun

Reguleringsplan
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Figur: Vidar Bergtun

Egnethet
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Tønsberg – Kilen syd
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Gjeldende reguleringsplan:

Fra 2014 med mindre endringer i 2015

Forretning og kontor, bolig (200 
boenheter), kombinert, gatetun, 
uteområder, friområde, reservat

Reguleringsbest – «urbant jordskifte»

4 grunneiere

- Kilen syd mfl

- Rervatvn. 4 AS

- Reservatvn. 8 AS.

- Tønsberg kommune 

Tønsberg – Kilen syd, reguleringsplan
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§ 10 
RAMMESØKNAD 

Følgende skal være vedlagt søknad om rammetillatelse: 
1.
2.
…
10. For område FK1, BK og BB1- BB3 skal det foreligge en skriftlig avtale mellom 

berørte parter eller ved jordskifte i henhold til jordskiftelovens § 2 bokstav 
h, jf. § 5 annet ledd, om en ordning med fordeling av arealverdier og 
kostnader ved ulike felles tiltak innenfor feltet. 

Reguleringsbestemmelser
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Eksisterende grenser
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Eksisterende eiendomssituasjon med ny reguleringsplan
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Endelig skifteplan
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Tidligere reguleringsplan
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Eksisterende virksomhet med bebyggelse
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Eksisterende virksomhet med bebyggelse
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Tønsberg kommunes eiendommer

Før-situasjon
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Tønsberg kommunes eiendommer

Etter -situasjon
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Anke:
 Tønsberg kommune:  ikke andel planskapt verdiøkning
 Reservatveien 4 og Reservatveien 8:  1) manglende verdsetting = tap ?    2) riving
 Kilen syd mfl: 1) verdsetting  2) bredere vurdering enn kun tidligere 

reguleringsplaner

Jordskifteretten:

• Verdi arealer med tidligere reguleringsplaner – fordeling partenes andeler
• Verdi arealer med gjeldende reguleringsplan - arealene fordelt ut fra andelene 
• Kommunen ikke andel i planskapt verdiøkning for sine arealer
• Bygninger i strid med reguleringsplan - frist på tre år til å rive. Kompensasjonen til 

eierne av bygningene = felleskostnad.
• Fordeling felleskostnader
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Lagmannsretten:

• Mindre vekt på de gamle reguleringsplanene - egenskapene ved eiendommene må 
vurderes bredere 

-> endring verdier

• Fjernet pålegget om å rive bygningene på Reservatveien 4 og Reservatveien 8

• Virksomhet fortsette i eksisterende bygninger – bygningsverdi ikke med i ved 
beregning av netto verdiøkning

• Kommunen fikk ikke andel i planskapt netto verdiøkning for vei og friområde
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Eksempel utlagt eiendom - Reservatveien 4
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Anke Høyesterett

• Tønsberg kommune: 
Prinsipalt over rettsanvendelsen, subsidiært over saksbehandlingen i form av 
mangelfull begrunnelse. 
(Andel netto planskapt verdiøkning)

• Reservatveien 4 AS og Reservatveien 8 AS
Rettsanvendelsen og saksbehandlingen 
(§ 3 bokstav a og b ikke oppfylt)
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Høyesterett - Dom - HR-2019-1152-A

- Tønsberg kommunes eiendommer:

Egnethet – (som Lagmannsretten):

• Ikke grunnleggende forskjell på offentlig og privat eid eiendom

• Egenskapene må vurderes bredere enn bare ut fra tidligere planer

• Utgangspunkt: …verdi arealene for en eiendomsutvikler ? – uavhengig ny plan

• Konkret vurdering:
- Tjene allmenhetens interesser
- Vei og friområdet i tidligere planer
- Ville blitt beholdt -> uegnet for utbyggingsformål

• Erstattes av privateid gatetun og gangvei -> veien flyttes

• Friområde til lekeplass -> avhjelpe mangel for tilgrensende boligområder

• Ikke nødvendig for reguleringsplanens krav til uteoppholdsplass

-> Anken fra Tønsberg kommune forkastes
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- Reservatveien 4 AS og Reservatveien 8 AS: - eksisterende bygninger

Lagmannsretten:

• Felleskostnader fordeles etter samme andeler som verdier

- Maksbeløp

- Fordeles etter hvert som de påløper

• Ikke pålegg om å rive bygningsmassen – fortsatt virksomheten – løses ved 
ekspropriasjon eller frivillig salg. 

-> sikres andel netto planskapt verdiøkning (og mot tap)
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Reservatveien 4 og Reservatveien 8:
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Om andel felleskostnader og mellomlegg ifm ny utforming av tomtene:

Høyesterett
(82)
«…som utgangspunktet ikke kostnader, men investering i utvikling av området 
– den utvikling som reguleringsplan muliggjør»
«…ikke deltar i denne utviklingen, men fortsetter virksomheten sin fra 

bygningene som står på eiendommene, blir imidlertid dette for dem reelt sett 
bare en kostnad, ikke en investering…..»

-> ikke hensyntatt av lagmannsretten ved vurdering av § 3
-> mulig ekspropriasjon bygninger, eiendommene ? 

(86)
«…. lagmannsrettens jordskifteavgjørelse må oppheves fordi det ikke fremgår 
at lagmannsrettens løsning for Reservatveien 4 AS og Reservatveien 8 AS 
oppfyller vilkårene i jordskifteloven § 3…..»
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§ 3 Jordskifte kan ikkje fremmast:

a) dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytten for 
kvar einskild eigedom. 

b) for eigedomar som omfattast etter § 2 første ledd bokstav h
og i, utan at kvar eigedom får sin del av verdauken i 
skiftefeltet.

Framgår ikke at vilkår i § 3 er oppfylt
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Lagmannsrett:

?
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