
 
 

NORGES HØYESTERETT  

 

 
Den 14. mars 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og 

dommerne  Skoghøy og Kallerud i 

HR-2012-00556-U, (sak nr. 2012/465), sivil sak, anke over dom: 

 

 

Santander Consumer Bank AS (advokat Jens Lind) 

  

mot  

  

Vendita AS, dets konkursbo (advokat Arne Lie) 

 

 

truffet slik 

 

B E S L U T N I N G : 

 

(1) Santander Consumer Bank AS har erklært anke over Agder lagmannsretts dom 23. januar 

2012 i sak nr. 11-176576ASD-ALAG mot Vendita AS, dets konkursbo. Saken gjelder 

vilkårene for rettsvern for salgspant i registrert motorvogn. 

 

(2) Saksforholdet er i korte trekk: 

 

(3) Vendita AS, som ble slått konkurs 6. mai 2010, drev med uleie av biler og opptok i 2006–

2008 flere lån i Santander Consumer Bank AS som delvis finansiering av innkjøp av bilene. 

Ved flere anledninger kjøpte Vendita AS flere biler samtidig og signerte gjeldsbrev/låneavtale 

med banken for hver enkelt bil, der billånet ble sikret med salgspant i den aktuelle bilen. 

 

(4) Videre ble det utfylt og signert tinglysingsblanketter for salgspant i motorvogn som ble 

tinglyst i Løsøreregisteret. I flere av tinglysingsblankettene ble pant i to eller flere biler ført 

inn i samme blankett. Det beløp som ble oppgitt som pantekrav, var imidlertid ikke det 

samlede lån for bilene, men det høyeste enkeltlån. 

 

(5) Høyesteretts ankeutvalg bemerker: 

 

(6) Lagmannsretten har i motsetning til tingretten kommet til at rettsvernsvilkårene i panteloven 

§ 3-17 fjerde, jf. tredje ledd ikke er oppfylt. Dette er ankeutvalget enig i. Det følger av § 3-17 

tredje ledd at det er et vilkår for at salgspant i registrert motorvogn skal ha rettsvern, at 

panteavtalen blir tinglyst. Etter § 3-17 fjerde ledd må avtalen ”nevne” blant annet 

kjøpesummen eller innkjøpslånet. En felles panteavtale som bare nevner det høyeste 

innkjøpslånet, kan etter utvalgets oppfatning ikke tilfredsstille § 3-17 fjerde, jf. tredje ledd. 



- 2 - 

 

(7) Den ankende part hevder at det er tilstrekkelig at innkjøpslånene fremgår av ikke-tinglyste 

lånedokumenter. Dette er ikke riktig. De opplysninger som er nevnt i § 3-17 fjerde ledd, må 

fremgå av det tinglyste dokument. 

 

(8) På denne bakgrunn finner utvalget ikke tilstrekkelig grunn til å tillate anken fremmet for 

Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet. 

 

(9) Ankemotparten har påstått seg tilkjent sakskostnader med 10 000 kroner med tillegg av 

merverdiavgift. Påstanden tas til følge. 

 

(10) Beslutningen er enstemmig. 

S L U T N I N G :  

Anken tillates ikke fremmet. 

I sakskostnader for Høyesterett betaler Santander Consumer Bank AS til Vendita AS, dets 

konkursbo 12 500 - tolvtusenfemhundre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av 

beslutningen. 

 

Jens Edvin A. Skoghøy Tore Schei Knut H. Kallerud 

(sign.) (sign.) (sign.) 

 

 

Riktig utskrift: 

 


