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Erfaringer med ny jordskiftelov
Dette heftet er en oppfølging av nr. 2 i 2015 som om-
handlet ny jordskiftelov. Nå har snart to år gått og
vi ser nærmere på erfaringene med den nye loven. I
tillegg har vi også en artikkel om jordskifte i Dan-
mark av Anne Kristine Munk Mouritsen. Hélen Eli-
sabeth Elvestad ser nærmere på forholdet mellom
strøksservitutter og reguleringsplaner i svensk og
dansk rett.

Erfaringene med den nye jordskifteloven er gode
Den er mer pedagogisk strukturert. Det er fortsatt
lagt opp til at partene kan være selvprosederende.
Av større endringer må vi nevne at jordskifteover-
rettene ble avviklet ved årsskiftet 2015 / 2016. Alle
ansatte ble overført til de respektive lagmannsret-
ter. Nå er det jordskiftekompetanse i alle lagmanns-
retter. Dette blir behandlet i to artikler. Jordskifte-
lagdommerne Vidar Bergtun og Magne Reiten gir en
generell oversikt, mens Vibeke Marie Svendsen ser
på praktiseringen av lagmannsrettens sammenset-
ning i ulike ankesaker. Den største utfordringen
med ny lov er reglene for fordeling av planskapte
verdier. Dette kom for alvor til uttrykk i en sak i et
transformasjonsområde i Kilen Syd i Tønsberg, som
ble behandlet av Vestfold jordskifterett. Fredrik
Holth og undertegnede ser på fordeling av planskap-
te verdier. Fredrik Holth har også en artikkel hvor
han ser på offentlige planer og tillatelser som retts-
lig ramme for jordskifteretten i rettsendrende saker.
Katrine Broch Hauge går i dybden på bruksordnin-
ger. Solfrid Mykland og Lin Adrian ser på rettsmek-
lingsavtaler. Selv om rettsforlikene er hentet fra de
alminnelige domstoler har artikkelen relevans for
rettsmeklingen i jordskifterettene. Marianne Reusch
har anmeldelse av kommentarutgaven til jordskifte-
loven.

Dette er også det siste heftet hvor professor eme-
ritus Inge Revhaug er ansvarlig redaktør. Revhaug
har vært redaktør siden 2003. Jeg vil takke for
svært godt samarbeide de gangene jeg har vært
gjesteredaktør. Det ligger mye arbeid bak hvert en-
kelt nummer og mange detaljer som må sjekkes ut.
Kart og Plan har i den perioden Revhaug har vært
redaktør befestet sin posisjon som nivå 1 tidsskrift
og har blitt en viktig publiseringskanal for forskere
innenfor tidsskriftets fagområde. I tillegg når tids-
skriftet ut til over 3000 fagpersoner. Dette viser
hvor viktig tidsskriftet er.

Ny redaktør fra årsskiftet er Ane Margrethe
Lyng. Hun arbeider til daglig på Institutt for bygg-
fag ved Høgskulen på Vestlandet. Vi ønsker henne
lykke til.

Takk til Domstoladministrasjonen som har støt-
tet utgivelsen av dette nummeret og takk til fagfel-
lene som også denne gang har bidratt med kon-
struktive innspill til forfatterne.

Per Kåre Sky

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

1-2018 Overvannshåndtering 15.01.2018 Mars

2-2018 Ny teknologi, metoder og redskaper i byutvikling 15.03.2018 Juni
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