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Eiendomsdannelse
Dette heftet hadde arbeidstittel eiendomsdannelse,
men er blitt et hefte med litt mer mangfold. Det er
alltid spennende å se om vi kan få satt sammen et
godt hefte og det håper jeg vi har klart også denne
gangen. Jeg håper det er noe av interesse her for de
fleste.

Vi har skriveføre jurister på Institutt for land-
skapsplanlegging. I dette heftet er det Fredrik
Holth og Nikolai K. Winge, som til sammen har tre
artikler.

I den første av disse artiklene skriver Holth om
jordskifte i byer og tettsteder i Tyskland (Um-
legung). Denne formen brukes for tilrettelegging for
gjennomføring av reguleringsplaner. Det er opp til
kommunen å bestemme om slik «Umlegung» skal
benyttes, og den er hjemlet i den tyske plan- og byg-
ningsloven. Reglene om fordeling av planskapt net-
to verdiøkning i ny jordskiftelov som trer i kraft
01.01.2016 omtales, og det foretas en sammenlig-
ning av regelsettene. 

Holth og Winge har sammen en artikkel om
kommunenes adgang til å gi bestemmelser om fri-
kjøpsordning for leke-, ute- og oppholdsplasser. Fri-
kjøpsordning er et alternativ til å innfri kravet til
parkeringsplasser på egen tomt, men kan frikjøps-
ordningen også benyttes for leke-, ute- og oppholds-
plasser?

Den siste artikkelen Holth og Winge har skrevet
til dette heftet, er en oppfølging av deres artikkel i
Kart og Plan nr. 1-2014, om byggeforbudet langs sjø
og forholdet til eldre planer. (Artikkelen i 1-2014 er
bl.a. tilgjengelig på kartogplan.no).

Gro Sandkjær Hanssen et al. har en omfattende
artikkel om hvordan klimaendringene er integrert i
norske vannforvaltningsplaner. I hvor stor grad er
EU’s vanndirektiv hensynstatt? 

Det er en artikkel om den svenske planprosessen
av Anna Granath Hansson. Den er på engelsk. Hun
er doktorstudent og jeg har forstått det slik at artik-
kelen skal brukes som del av hennes avhandling. 

Den siste artikkelen er min om kalibreringsbasi-
sen for elektrooptiske avstandsmålere her på Ås. 

Under personalia er det en omtale av doktorgra-
den til Gunnar Ridderström: Helse og fysisk plan-
legging i Norge 1814-2008. Og det er en kort artik-
kel av Leikny Gammelmo om Tanja Skovsgaard  sin
avhandling om grensegangsforretninger i Danmark
(Skelforretningsprocessen evalueret.) Denne av-
handlingen mener Gammelmo også er relevant i
Norge.

Vi har bokomtaler av Sølve Bærug og av Per
Kåre Sky. Bærug har omtalt tre bøker innen eien-
domsutvikling. Sky skriver om boken Arealadmi-
nistrasjon. 

God lesning.

Inge Revhaug

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

4-2015 Areal- og transportplanlegging i byregioner og planleggerrollen 01.10.2015 Desember

1-2016 Bildebruk i geomatikken 15.01.2016 Mars
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