
 
 

NORGES HØYESTERETT 

 
Den 22. mai 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne 

Skoghøy, Øie og Normann i  

 

HR-2012-01083-U, (sak nr. 2012/647), sivil sak, anke over kjennelse:  

 

 

Bodø kommune (advokat Tore Benson) 

  

mot  

  

Grunn & Fjell Entreprenøren AS (advokat Erling Marelius Erstad) 

 

avsagt slik 

 

K J E N N E L S E :  

(1) Bodø kommune har erklært anke over Hålogaland lagmannsretts kjennelse 8. februar 2012 i 

sak nr. 11-201119ASD-HALO mot Grunn & Fjell Entreprenøren AS, hvor anke til 

lagmannsretten ble ansett rettidig og fremmet for lagmannsretten. 

 

(2) Høyesteretts ankeutvalg bemerker: 

 

(3) Den angrepne avgjørelse er avsagt av lagmannsretten som første instans, og ankeutvalget har 

derfor full kompetanse. 

 

(4) Det omtvistede spørsmål er om en postforsendelse som er blitt lagt i en posthylle som tilhører 

avsender, skal anses avgitt til postoperatør etter domstolloven § 146 andre ledd når avsender 

har en avtale med Posten Norge AS om daglig henting av post som blir lagt i hyllen. 

Lagmannsretten har lagt til grunn at "[s]elv om det er bedriften, og ikke Posten Norge AS, 

som eier posthyllen, har ordningen så store likhetstrekk med ordinær postleggelse i postkasse 

eid av Posten Norge AS, at postleggelse i intern posthylle i slike tilfeller bør likestilles med 

postleggelse i Posten Norge AS' postkasser for øvrig". Dette er ankeutvalget enig i. Utvalget 

finner det på denne bakgrunn klart at anken ikke kan føre frem. Anken blir derfor å forkaste i 

medhold av tvisteloven § 30-9 annet ledd. 

 

(5) Ankemotparten har påstått seg tilkjent sakskostnader med 10 000 kroner. Påstanden tas til 

følge. 

 

(6) Kjennelsen er enstemmig. 
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S L U T N I N G :  

Anken forkastes. 

 

I sakskostnader for lagmannsretten og Høyesterett betaler Bodø kommune til Grunn & Fjell 

Entreprenøren AS 10 000 - titusen - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av kjennelsen. 

 

 

Toril M. Øie Jens Edvin A. Skoghøy Kristin Normann 

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

 

 

Riktig utskrift: 

 


