
 

FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØYESTERETT  

01.01.2014 - 31.12.2014 

 

ANKEUTVALGETS VIRKSOMHET - SIVILE SAKER 

Sivile anker over dom  

Ikke avgjorte saker ved periodens start 39   

Innkommet  496   

Avgjort  481   

Ikke avgjorte saker ved periodens slutt 54   

Resultat:  

Anken henvist til Høyesterett 71   saker  

Anken nektet fremmet 388   saker  

Anken avvist 9   saker  

Hevete ankesaker 1   saker  

Opphevet 0   saker  

Anketillatelse gitt (verdi/dir.) 0   saker  

Anketillatelse ikke gitt 5   saker  

Annet 7   saker  

 _______________ _______ 

 481    saker 

Sivile anker over kjennelse  

Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens start 45   

Innkommet anker over kjennelse 450   

Avgjort i ankeutvalget 451   

Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens slutt 44   

Resultat:  

Anke over kjennelse henvist til Høyesterett 6   saker  

Forkastet eller stadfestet 180   saker  



Tatt til følge/opphevet 25   saker  

Anken nektet fremmet 166    saker  

Anken avvist 45   saker  

Hevete anker 15   saker  

Annet 14   saker  

 _______________ _______ 

 451   saker 

Sivile anker over beslutning  

Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens start 9   

Innkommet anker over beslutning 169   

Innkommet andre saker 33   

Avgjort i ankeutvalget 198   

Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens slutt 13   

Resultat:  

Anke over beslutning henvist til Høyesterett 0   saker  

Forkastet eller stadfestet 140   saker  

Tatt til følge/opphevet 13   saker  

Anken avvist 11   saker  

Anken nektet fremmet 9   saker  

Hevete anker 0   saker  

Annet 25   saker  

 _______________ _______ 

 198   saker 

 

 

 

HØYESTERETT I AVDELING - SIVILE SAKER 

SIVILE ANKER OVER DOM  

Ikke avgjorte saker ved periodens start 30   

Henvist til behandling 71   



Avgjort  51   

Behandlet i storkammer  1   

Behandlet i plenum  0   

Hevet  0   

Ikke avgjorte saker ved periodens slutt 50   

Antall saker med behandlingstid over seks måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
19   

Antall saker med behandlingstid under seks måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
32   

 

 

 

SIVILE ANKER OVER KJENNELSE/BESLUTNING OG ANDRE SAKER  

Ikke avgjorte saker ved periodens start 8   

Henvist til behandling 6   

Avgjort  6   

Behandlet i storkammer  0   

Behandlet i plenum  0   

Hevet  0   

Ikke avgjorte saker ved periodens slutt 8   

Antall saker med behandlingstid over seks måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
1   

Antall saker med behandlingstid under seks måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
5   

 

 

 

SIVILE SAKER SAMLET  

Ikke avgjorte saker ved periodens start 38   

Henvist til behandling 77   

Avgjort  57   

Behandlet i storkammer  1   

Behandlet i plenum  0   



Hevet  0   

Ikke avgjorte saker ved periodens slutt 58   

Antall saker med behandlingstid over seks måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
20   

Antall saker med behandlingstid under seks måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
37   

 

 

 

BEHANDLINGSTID FOR SIVILE SAKER - ANKEUTVALGET OG 

HØYESTERETT I AVDELING  

Gjennomsnittlig behandlingstid for anker over dom fra innkommet Høyesterett til 

avgjort i ankeutvalget 
0,8    mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for anker over kjennelse fra innkommet Høyesterett til 

avgjort i ankeutvalget 
0,8   mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for anker over beslutning fra innkommet Høyesterett til 

avgjort i ankeutvalget 
0,5   mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for sivile saker fra innkommet Høyesterett til 

ankeutvalgets henvisning  
1,1   mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for sivile saker fra ankeutvalgets henvisning til 

Høyesteretts avgjørelse  
4,8   mnd  

Gjennomsnittlig samlet behandlingstid for sivile saker fra innkommet Høyesterett til 

Høyesteretts avgjørelse 
6,0  mnd  

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for samtlige avgjorte sivile saker (ankeutvalg + 

Høyesterett i avdeling) 
1,0   mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for sivile saker fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
5,5   mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for sivile saker fra ankeutvalgets henvisning til 

ankeforhandlingens start  
4,3   mnd  

 

 

 

ANKEUTVALGETS VIRKSOMHET - STRAFFESAKER 

Straffeanker over dom  

Ikke avgjorte saker ved periodens start 67   

Innkommet  400   



Avgjort  437   

Ikke avgjorte saker ved periodens slutt 30   

Resultat:  

Anken tillatt fremmet 46   saker  

Anken ikke tillatt fremmet 321   saker  

Anken avvist 9   saker  

Anken frafalt/hevet 43   saker  

Anketillatelse gitt (dir. anke) 0   saker  

Anketillatelse ikke gitt 0   saker  

Opphevet 9   saker  

Frifunnet 0   saker  

Annet 9   saker  

 _______________ _______ 

 437   saker 

Straffeanker over kjennelse  

Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens start 9   

Innkommet anker over kjennelse 417   

Avgjort i ankeutvalget 417   

Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens slutt 9   

Resultat:  

Anker over kjennelse henvist til Høyesterett 6   saker  

Forkastet eller stadfestet 230   saker  

Tatt til følge/opphevet 23   saker  

Anken avvist 101   saker  

Anken frafalt 55   saker  

Annet 2   saker  

 _______________ _______ 

 417   saker 



Straffeanker over beslutning  

Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens start 12   

Innkommet anker over beslutning 344   

Innkommet andre saker 14   

Avgjort i ankeutvalget 348   

Ikke avgjorte saker i ankeutvalget ved periodens slutt 22   

Resultat:  

Anker over beslutning henvist til Høyesterett 1   saker  

Forkastet eller stadfestet 244   saker  

Tatt til følge/opphevet 12   saker  

Anken avvist 60   saker  

Anken frafalt 11   saker  

Annet 20   saker  

 _______________ _______ 

 348   saker 

 

 

 

HØYESTERETT I AVDELING - STRAFFESAKER 

STRAFFEANKER OVER DOM  

Ikke avgjorte saker ved periodens start 15   

Henvist til Høyesterett 46   

Avgjort  44   

Behandlet i storkammer  0   

Behandlet i plenum  0   

Hevet  0   

Ikke avgjorte saker ved periodens slutt 17   

Antall saker med behandlingstid over tre måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
20   

Antall saker med behandlingstid under tre måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
24   



 

 

 

STRAFFEANKER OVER KJENNELSE/BESLUTNING OG ANDRE 

SAKER  

Ikke avgjorte saker ved periodens start 2   

Tillatt fremmet til behandling / henvist til Høyesterett 7   

Avgjort  3   

Behandlet i storkammer  0   

Behandlet i plenum  0   

Hevet  0   

Ikke avgjorte saker ved periodens slutt 6   

Antall saker med behandlingstid over tre måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
1   

Antall saker med behandlingstid under tre måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
2   

 

 

 

STRAFFESAKER SAMLET  

Ikke avgjorte saker ved periodens start 17   

Tillatt fremmet til behandling / henvist til Høyesterett 53   

Avgjort  47   

Behandlet i storkammer  0   

Behandlet i plenum  0   

Hevet  0   

Ikke avgjorte saker ved periodens slutt 23   

Antall saker med behandlingstid over tre måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
21   

Antall saker med behandlingstid under tre måneder fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
26   

 

 

 



BEHANDLINGSTID FOR STRAFFESAKER - ANKEUTVALGET OG 

HØYESTERETT I AVDELING  

Gjennomsnittlig behandlingstid for anker over dom fra innkommet Høyesterett til avgjort 

i ankeutvalget 
1,3   mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for anker over kjennelse fra innkommet Høyesterett til 

avgjort i ankeutvalget 
0,2   mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for anker over beslutning fra innkommet Høyesterett til 

avgjort i ankeutvalget 
0,5   mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for straffesaker fra innkommet Høyesterett til 

ankeutvalget tillot saken fremmet 
0,9   mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for straffesaker fra ankeutvalget tillot saken fremmet til 

Høyesteretts avgjørelse  
2,5   mnd  

Gjennomsnittlig samlet behandlingstid for straffesaker fra innkommet i Høyesterett til 

Høyesteretts avgjørelse 
3,5   mnd  

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for samtlige avgjorte straffesaker (ankeutvalg + 

Høyesterett i avdeling) 
0,8   mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for straffesaker fra innkommet Høyesterett til 

ankeforhandlingens start  
3,2   mnd  

Gjennomsnittlig behandlingstid for straffesaker fra ankeutvalgets henvisning til 

ankeforhandlingens start  
2,2   mnd  

  

 

 


