
 
 

NORGES HØYESTERETT 
 
 

Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Falkanger, 
Normann og Bull i 
 
HR-2011-02059-U, (sak nr. 2011/1431), sivil sak, anke over dom: 
 
Inger-Johanne Lislegaard  
Ingebjørg Eng Kleppe  
Even Gulbrand Eng  
Britt Chr. Eng Bodahl-Johansen  
Svend-Even Eng  
Anne Louise Eng Hansen (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) 
  
mot  
  
Ingrid Elisabeth Weldingh Sturk  
Gerd Helene Weldingh Hoel  
Anne Karine Weldingh Christiansen  
Hans Ansgar Weldingh (advokat Berit Heide) 
  
Ansgar Heyerdahl-Simonsen (advokat Elsbeth Bergsland) 
  
 
avsagt slik  
 

B E S L U T N I N G : 

 

Inger-Johanne Lislegaard, Ingebjørg Eng Kleppe, Even Gulbrand Eng, Britt Chr. Eng  
Bodahl-Johansen, Svend-Even Eng og Anne Louise Eng Hansen har begjært omgjøring av 
ankeutvalgets beslutning av 30. september 2011 i HR-2011-1846-U (sak nr. 2011/1431) hvor 
anke over Eidsivating lagmannsretts dom av 23. mai 2011 i sak nr. 10-174977ASD-ELAG/ 
ikke ble tillatt fremmet. 

Høyesteretts ankeutvalg bemerker at beslutninger bare kan omgjøres dersom vilkårene i 
tvisteloven § 19-10 første ledd er oppfylt. Dette gjelder også ankeutvalgets beslutninger om å 
nekte anker fremmet, men omgjøring av slike beslutninger vil være avskåret fordi det vil være 
”uforholdsmessig tyngende” for motpartene, som har ”innrettet seg etter avgjørelsen”,  
jf. Schei mfl., Tvisteloven side 815. Vilkårene for omgjøring er derfor ikke oppfylt i den 
foreliggende sak.  



 2
Ankeutvalget har hatt en noe varierende praksis med hensyn til om begjæringer om omgjøring 
av beslutninger om ikke å tillate anker fremmet, skal avvises eller ikke tas til følge, jf. HR-
2008-1456-U og HR-2010-199-U. Siden det i prinsippet foretas en vurdering av om de 
materielle vilkårene for omgjøring er oppfylt, finner utvalget det riktigst at omgjøringskravet 
ikke tas til følge.   

 
S L U T N I N G : 

 
Begjæringen om omgjøring av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning av 30. september 2011 om 
ikke å tillate anken fremmet, tas ikke til følge.  

 

 
Kristin Normann Aage Thor Falkanger Henrik Bull 

(sign.) (sign.) (sign.) 
 
 
Riktig utskrift: 
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